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Tarkistus 48
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni voi neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3/200815 nojalla toteuttaa 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
maataloustuotteita ja niiden 
tuotantomenetelmiä sekä 
maataloustuotteista valmistettuja 
elintarvikkeita koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia.

(1) Unioni voi neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3/200815 nojalla toteuttaa 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
maataloustuotteita ja niiden 
tuotantomenetelmiä sekä yhteisöstä 
peräisin olevista maataloustuotteista 
valmistettuja elintarvikkeita koskevia 
tiedotus- ja menekinedistämistoimia.

__________________ __________________
15 Maataloustuotteita koskevista tiedotus-
ja menekinedistämistoimista 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 17 
päivänä joulukuuta 2007 annettu neuvoston 
asetus (EY) N:o 3/2008 (EUVL L 3, 
5.1.2008, s. 1).

15 Maataloustuotteita koskevista tiedotus-
ja menekinedistämistoimista 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 17 
päivänä joulukuuta 2007 annettu neuvoston 
asetus (EY) N:o 3/2008 (EUVL L 3, 
5.1.2008, s. 1).

Or. it

Tarkistus 49
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni voi neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3/200815 nojalla toteuttaa 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
maataloustuotteita ja niiden 
tuotantomenetelmiä sekä 
maataloustuotteista valmistettuja 
elintarvikkeita koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia.

(1) Unioni voi neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3/200815 nojalla toteuttaa 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
maataloustuotteita ja niiden 
tuotantomenetelmiä sekä 
maataloustuotteista valmistettuja 
jalostettuja tuotteita koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia.
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__________________ __________________
15 Neuvoston asetus (EY) N:o 3/2008, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, 
maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 
ja kolmansissa maissa (EUVL L 3, 
5.1.2008, s. 1).

15 Neuvoston asetus (EY) N:o 3/2008, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, 
maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 
ja kolmansissa maissa (EUVL L 3, 
5.1.2008, s. 1).

Or. en

Tarkistus 50
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni voi neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3/2008 nojalla toteuttaa 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
maataloustuotteita ja niiden 
tuotantomenetelmiä sekä 
maataloustuotteista valmistettuja 
elintarvikkeita koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

__________________
15 Neuvoston asetus (EY) N:o 3/2008, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, 
maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 
ja kolmansissa maissa (EUVL L 3, 
5.1.2008, s. 1.)

Or. es

Tarkistus 51
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Toimien tarkoituksena on vahvistaa 
eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyä 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
parantamalla kuluttajien tietämystä 
unionin maataloustuotteiden ja 
maataloustuotteista valmistettujen 
elintarvikkeiden laadusta sekä kehittämällä
ja avaamalla uusia markkinoita. Niillä 
täydennetään ja vahvistetaan 
jäsenvaltioiden toteuttamia toimia.

(2) Toimien tarkoituksena on vahvistaa 
eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyä, 
edistää osaltaan tuotteiden 
kannattavuutta tasapuolisten 
toimintaedellytysten takaamiseksi
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa ja 
parantaa kuluttajien tietämystä unionin 
maataloustuotteiden ja maataloustuotteista 
valmistettujen elintarvikkeiden laadusta 
sekä kehittää ja avata uusia markkinoita. 
Niillä täydennetään ja vahvistetaan 
jäsenvaltioiden toteuttamia toimia 
varmistamalla aina tasapuolinen 
saatavuus kaikille jäsenvaltioille ja 
harjoittamalla syrjäisimpien alueiden 
positiivista erityiskohtelua SEUT-
sopimuksen 349 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 52
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Toimien tarkoituksena on vahvistaa 
eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyä 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
parantamalla kuluttajien tietämystä unionin 
maataloustuotteiden ja maataloustuotteista 
valmistettujen elintarvikkeiden laadusta 
sekä kehittämällä ja avaamalla uusia 
markkinoita. Niillä täydennetään ja 
vahvistetaan jäsenvaltioiden toteuttamia 
toimia.

(2) Toimien tarkoituksena on vahvistaa 
eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyä 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
parantamalla kuluttajien tietämystä unionin 
maataloustuotteiden ja maataloustuotteista 
valmistettujen elintarvikkeiden laadusta 
sekä kehittämällä ja avaamalla uusia 
markkinoita. Niillä täydennetään ja 
vahvistetaan jäsenvaltioiden toteuttamia 
toimia. Toimilla ei pitäisi estää tai haitata 
jäsenvaltioiden kansallisten 
laatujärjestelmien noudattamista.

Or. en
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Perustelu

Unionin menekinedistämistoimilla ei pitäisi vaikuttaa haitallisesti myönteiseen viestiin, joka 
lähetetään kansallisten laatujärjestelmien välityksellä. Kansallisten ja unionin järjestelmien 
olisi oltava keskenään yhteensopivia, kun niitä sovelletaan rinnakkain.

Tarkistus 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Toimien tarkoituksena on vahvistaa 
eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyä 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
parantamalla kuluttajien tietämystä unionin 
maataloustuotteiden ja maataloustuotteista 
valmistettujen elintarvikkeiden laadusta 
sekä kehittämällä ja avaamalla uusia 
markkinoita. Niillä täydennetään ja 
vahvistetaan jäsenvaltioiden toteuttamia 
toimia.

(2) Toimien tarkoituksena on vahvistaa 
eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyä 
ja osuutta sisämarkkinoilla ja kolmansissa 
maissa parantamalla kuluttajien tietämystä 
unionin maataloustuotteiden ja 
maataloustuotteista valmistettujen 
elintarvikkeiden laadusta sekä kehittämällä 
ja avaamalla uusia markkinoita. Niillä 
täydennetään ja vahvistetaan 
jäsenvaltioiden toteuttamia toimia.

Or. pl

Perustelu

Markkinoiden globalisoitumisen vuoksi eurooppalaisten maatalouselintarviketuottajien on 
paitsi kilpailtava Euroopan ulkopuolisista markkinoista myös omasta asemastaan unionin 
markkinoilla. Tämän vuoksi edistämistoimet on laajennettava koskemaan EU:n 
sisämarkkinoita.

Tarkistus 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sen lisäksi, että annetaan tietoa 
unionin maataloustuotteiden ja 
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elintarvikkeiden olennaisista 
ominaisuuksista, tukikelpoisten toimien 
ulkopuolelle ei pitäisi sulkea 
kuluttajaystävällistä viestintää, jossa 
keskitytään esimerkiksi ravitsemukseen, 
makuun, perinteeseen ja kulttuuriin, 
erityisesti kolmansissa valtioissa.

Or. en

Perustelu

Ravintoarvot, maku, perinne ja kulttuuri ovat unionin maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin 
liittyviä olennaisia ominaisuuksia, joita on syytä korostaa maailmanlaajuisissa 
menekinedistämisohjelmissa.

Tarkistus 55
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Näiden tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien tarkoituksena ei 
ole ainoastaan palauttaa kuluttajien 
luottamus kriisitilanteiden jälkeen, vaan 
myös parantaa tuotteiden kannattavuutta, 
lisätä työllisyyttä, taata tasapuoliset 
toimintaedellytykset ulkomarkkinoilla ja 
tarjota kuluttajien saataville enemmän ja 
parempia tietoja.

Or. pt

Tarkistus 56
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Kilpailusääntöjen noudattamiseksi 
sisämarkkinoille suunnattujen toimien 
olisi rajoituttava tiedotukseen unionin 
maatalouden tuotantomenetelmistä tai 
unionin kannalta merkityksellisistä 
aiheista, jollaisia ovat esimerkiksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1151/201216 säädetyt 
eurooppalaiset laatujärjestelmät.

Poistetaan.

__________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 
päivänä marraskuuta 2012, 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 
14.12.2012, s. 1).

Or. pt

Tarkistus 57
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kilpailusääntöjen noudattamiseksi 
sisämarkkinoille suunnattujen toimien 
olisi rajoituttava tiedotukseen unionin 
maatalouden tuotantomenetelmistä tai 
unionin kannalta merkityksellisistä 
aiheista, jollaisia ovat esimerkiksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1151/201216 säädetyt 
eurooppalaiset laatujärjestelmät.

Poistetaan.

__________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 
päivänä marraskuuta 2012, 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
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laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 
14.12.2012, s. 1).

Or. it

Perustelu

Nykyisin voimassa olevan asetuksen mukaan sisä- ja ulkomarkkinoiden toimien välillä ei 
pitäisi tehdä eroa, koska joissakin jäsenvaltioissa tarvitaan edelleen menekinedistämistoimia. 
Menekinedistämis- ja tiedotustoimet eivät vahingoita eurooppalaisten yritysten välistä 
vapaata kilpailua enempää kuin muutkaan EU:n lainsäädännössä säädetyt 
maatalousyrityksille suunnatut tukimuodot. Menekinedistämistoimien on oltava luvallisia 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 58
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kilpailusääntöjen noudattamiseksi 
sisämarkkinoille suunnattujen toimien 
olisi rajoituttava tiedotukseen unionin 
maatalouden tuotantomenetelmistä tai 
unionin kannalta merkityksellisistä 
aiheista, jollaisia ovat esimerkiksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1151/201216 säädetyt 
eurooppalaiset laatujärjestelmät.

Poistetaan.

__________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 
päivänä marraskuuta 2012, 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 
14.12.2012, s. 1).

Or. pt
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Tarkistus 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kilpailusääntöjen noudattamiseksi 
sisämarkkinoille suunnattujen toimien olisi 
rajoituttava tiedotukseen unionin 
maatalouden tuotantomenetelmistä tai 
unionin kannalta merkityksellisistä 
aiheista, jollaisia ovat esimerkiksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1151/201216 säädetyt 
eurooppalaiset laatujärjestelmät.

(4) Kilpailusääntöjen noudattamiseksi 
sisämarkkinoille suunnattujen toimien olisi 
käsitettävä tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet unionin 
maatalouden tuotantomenetelmistä tai 
unionin kannalta merkityksellisistä 
aiheista, jollaisia ovat esimerkiksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1151/201216 säädetyt 
eurooppalaiset laatujärjestelmät.

__________________ __________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 
päivänä marraskuuta 2012, 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 
14.12.2012, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 
päivänä marraskuuta 2012, 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 
14.12.2012, s. 1).

Or. pl

Perustelu

Maatalousmarkkinoiden, mukaan lukien unionin markkinoiden globalisaatio, on käynnissä ja 
voimistumassa, erityisesti odotettavissa olevan transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuuden solmimisen johdosta. Siksi eurooppalaisille 
maatalouselintarviketuottajille on annettava varoja tuotteidensa menekin edistämiseen EU:n 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Kilpailusääntöjen noudattamiseksi 
sisämarkkinoille suunnattujen toimien olisi 
rajoituttava tiedotukseen unionin 
maatalouden tuotantomenetelmistä tai 
unionin kannalta merkityksellisistä 
aiheista, jollaisia ovat esimerkiksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1151/201216 säädetyt 
eurooppalaiset laatujärjestelmät.

(4) Kilpailusääntöjen noudattamiseksi 
sisämarkkinoille suunnattujen toimien olisi 
rajoituttava tiedotukseen unionin 
maatalouden tuotantomenetelmistä tai 
unionin kannalta merkityksellisistä 
aiheista, jollaisia ovat esimerkiksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1151/201216 säädetyt 
eurooppalaiset laatujärjestelmät ja 
maataloustuotteita ja elintarvikkeita 
koskevat kansalliset laatujärjestelmät.

__________________ __________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 
21 päivänä marraskuuta 2012, 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 
14.12.2012, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 
21 päivänä marraskuuta 2012, 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 
14.12.2012, s. 1).

Or. en

Tarkistus 61
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) On otettava huomioon, että yksi 
unionin vahvuuksista elintarvikkeiden 
tuotannossa piilee sen tuotteiden 
monipuolisuudessa ja omalaatuisuudessa, 
sillä sen tuotteet perustuvat eri 
maantieteellisiin alueisiin ja erilaisiin 
perinteisiin menetelmiin ja tarjoavat 
eurooppalaisten ja ulkomaisten 
kuluttajien yhä enemmän kaipaamaa 
ainutkertaista makua, valikoimaa ja 
aitoutta.

Or. pt
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Tarkistus 62
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ylimääräistä tukea on aiheellista 
suunnata niihin Euroopan maatalouden 
biologisen monimuotoisuuden 
rakenteisiin, jotka ovat nykyisin vaarassa 
hävitä, sillä tämäntyyppisiä hyödykkeitä 
voidaan todennäköisesti suojella 
tehokkaimmin niiden kysyntää lisäämällä.

Or. it

Tarkistus 63
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Unioni vie pääasiassa jalostettuja 
maataloustuotteita, joihin kuuluu myös 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä 
ˮperussopimuksenˮ, liitteeseen I 
kuulumattomia tuotteita. Sen vuoksi 
tiedotus- ja menekinedistämisjärjestelmä
olisi avattava myös eräille 
maatalousperäisille elintarvikkeille, mikä
olisi johdonmukaista sellaisten yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ʼYMPʼ, 
muiden järjestelmien, kuten 
eurooppalaisten laatujärjestelmien, kanssa, 
joissa on jo tällaisiin tuotteisiin 
sovellettavia järjestelyjä.

(6) Unioni vie pääasiassa jalostettuja 
maataloustuotteita, joihin kuuluu myös 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä 
ˮperussopimuksenˮ, liitteeseen I 
kuulumattomia tuotteita. Sen vuoksi 
tiedotus- ja menekinedistämisjärjestelmää 
olisi sovellettava liitteeseen I ja avattava 
myös uusille jalostetuille elintarvikkeille, 
jotka eivät kuulu perussopimuksen
liitteen I soveltamisalaan. Näiden 
elintarvikkeiden olisi oltava yhteneviä 
sellaisten yhteisen maatalouspolitiikan, 
jäljempänä ʼYMPʼ, muiden järjestelmien, 
kuten eurooppalaisten laatujärjestelmien tai 
kansallisten laatujärjestelmien, kanssa, 
joissa on jo tällaisiin tuotteisiin 
sovellettavia järjestelyjä.
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Or. en

Perustelu

Yhtenä ehdotuksen tavoitteena on, että sisämarkkinoilla toteutettavilla tiedotustoimilla olisi 
lisättävä tietoisuutta unionin elintarvikkeita tuottavan maatalouden korkeista normeista sekä 
turvallisuuteen, terveyteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä näkökohdista. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi, lisäarvon tuottamiseksi ja unionin maataloustuotteiden monimuotoisuuden 
korostamiseksi 2 artiklan b kohdassa ja 3 artiklassa esiintuotuja aiheita tarkasteltaessa olisi 
myös otettava huomioon kansallisiin laatujärjestelmiin liittyvät toimet, kuten olemassa 
olevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Unioni vie pääasiassa jalostettuja 
maataloustuotteita, joihin kuuluu myös 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä 
”perussopimuksen”, liitteeseen I 
kuulumattomia tuotteita. Sen vuoksi 
tiedotus- ja menekinedistämisjärjestelmä 
olisi avattava myös eräille 
maatalousperäisille elintarvikkeille, mikä 
olisi johdonmukaista sellaisten yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
muiden järjestelmien, kuten 
eurooppalaisten laatujärjestelmien, kanssa, 
joissa on jo tällaisiin tuotteisiin 
sovellettavia järjestelyjä.

(6) Unioni vie pääasiassa jalostettuja 
maataloustuotteita, joihin kuuluu myös 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä 
”perussopimuksen”, liitteeseen I 
kuulumattomia tuotteita. Sen vuoksi 
tiedotus- ja menekinedistämisjärjestelmä 
olisi avattava myös eräille 
maatalousperäisille elintarvikkeille, mikä 
olisi johdonmukaista sellaisten yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
muiden järjestelmien, kuten 
eurooppalaisten laatujärjestelmien, kanssa, 
joissa on jo tällaisiin tuotteisiin 
sovellettavia järjestelyjä, koska YMP:n 
järjestelmien avulla on mahdollista 
vapauttaa ja hyödyntää Euroopan 
maatalousalan ja 
maatalouselintarvikealan potentiaalia.

Or. ro

Tarkistus 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Unioni vie pääasiassa jalostettuja 
maataloustuotteita, joihin kuuluu myös 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä 
"perussopimuksen", liitteeseen I 
kuulumattomia tuotteita. Sen vuoksi 
tiedotus- ja menekinedistämisjärjestelmä 
olisi avattava myös eräille 
maatalousperäisille elintarvikkeille, mikä 
olisi johdonmukaista sellaisten yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä 'YMP', 
muiden järjestelmien, kuten 
eurooppalaisten laatujärjestelmien, kanssa, 
joissa on jo tällaisiin tuotteisiin 
sovellettavia järjestelyjä.

(6) Unioni vie pääasiassa jalostettuja 
maataloustuotteita, joihin kuuluu myös 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä 
"perussopimuksen", liitteeseen I 
kuulumattomia tuotteita. Sen vuoksi 
tiedotus- ja menekinedistämisjärjestelmä 
olisi avattava myös eräille 
maataloustuotteille ja elintarvikkeille, 
mikä olisi johdonmukaista sellaisten 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muiden järjestelmien, kuten 
eurooppalaisten laatujärjestelmien, kanssa, 
joissa on jo tällaisiin tuotteisiin 
sovellettavia järjestelyjä.

Or. fr

Perustelu

Sisällytetään soveltamisalaan kaikki asetuksissa (EU) N:o 1151/2012 ja (EY) N:o 834/2007 
mainitut suojatulla alkuperänimityksellä ja suojatulla maantieteellisellä merkinnällä 
varustetut tuotteet, aidot perinteiset tuotteet ja biologisesti viljellyt tuotteet.

Tarkistus 66
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Viinejä koskeva tiedotus ja 
menekinedistäminen unionissa on yksi 
YMP:n mukaisten viinialan tukiohjelmien 
perustoimenpiteistä. Sen vuoksi olisi 
säädettävä, että viinien osalta voidaan 
toteuttaa tämän asetuksen mukaisia 
tiedotus- ja menekinedistämistoimia vain, 

Poistetaan
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jos viini liittyy johonkin toiseen 
maataloustuotteeseen tai 
elintarvikkeeseen.

Or. fi

Perustelu

Ottaen huomioon alkoholijuomien vakavat seuraukset kansanterveyteen EU:n ei tulisi tukea 
niiden markkinointia.

Tarkistus 67
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Viinejä koskeva tiedotus ja 
menekinedistäminen unionissa on yksi 
YMP:n mukaisten viinialan tukiohjelmien 
perustoimenpiteistä. Sen vuoksi olisi 
säädettävä, että viinien osalta voidaan 
toteuttaa tämän asetuksen mukaisia 
tiedotus- ja menekinedistämistoimia vain, 
jos viini liittyy johonkin toiseen 
maataloustuotteeseen tai 
elintarvikkeeseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n ei pitäisi rahoittaa alkoholin menekinedistämistä. Se olisi epäjohdonmukaista ottaen 
huomioon toimet, joita EU toteuttaa alkoholin väärinkäytön ehkäisemiseksi, ja ristiriidassa 
muiden poliittisten toimien kanssa, joita EU panee täytäntöön ja joita ovat muun muassa 
EU:n kansanterveyspolitiikka, EU:n alkoholistrategia ja sitoumukset, joita EU on tehnyt 
Maailman terveysjärjestöön WHO:hon nähden (WHO:n Global Alcohol Strategy 
-alkoholistrategia).

Tarkistus 68
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin 
osuus arvioiduista menoista.

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea.

Or. pt

Tarkistus 69
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin 

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. Siksi on syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea.
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osuus arvioiduista menoista.

Or. pt

Tarkistus 70
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin 
osuus arvioiduista menoista.

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista säännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea.

Or. it

Tarkistus 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 



PE529.733v01-00 18/155 AM\1019268FI.doc

FI

kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin 
osuus arvioiduista menoista.

kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista säännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea.

Or. it

Tarkistus 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin 
osuus arvioiduista menoista.

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea.

Or. en

Perustelu

Toimien välistä tasapainoa olisi ylläpidettävä. Toimivat ja tehokkaat unionin markkinat 
edellyttävät tiedotustoimien toteuttamista, jotta tuetaan kehitystä, minkä vuoksi kolmansien 
valtioiden ohjelmia ei pitäisi asettaa etusijalle sisämarkkinoihin nähden.
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Tarkistus 73
George Lyon, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin 
osuus arvioiduista menoista.

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. Tästä syystä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, vähintään 
75 prosenttia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista kohdistetaan kolmansissa 
valtioissa toteutettavia toimia varten.

Or. en

Perustelu

EU:n lukuisten kauppasopimusten myötä kehittyvät markkinat ja kolmansien valtioiden 
taloudet tarjoavat EU:n maatalousviennille merkittäviä tilaisuuksia. Tavoitteeksi olisi 
asetettava lisätulojen tuottaminen EU:lle sen sijaan, että toteutettaisiin tulojen uudelleenjako 
unionissa. Vientiä, talouskasvua ja työllisyyttä on mahdollista kannustaa toteuttamalla 
menekinedistämistoimia erityisesti kolmansiin valtioihin nähden. Näin lisätään sisäänpäin 
suuntautuvia tulovirtoja.

Tarkistus 74
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
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menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin osuus 
arvioiduista menoista.

menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 85 prosentin osuus 
arvioiduista menoista.

Or. en

Perustelu

On selvää, että kasvupotentiaali on suurinta ulkoisilla markkinoilla. Määrärahojen ollessa 
suuruudeltaan 200 miljoonaa euroa on mahdollista ylläpitää nykyisiä hyväksyttäviä sisäisiä 
tiedotus- ja menekinedistämistoimia sekä lisätä ulkoisten menojen osuutta vähintään 
85 prosenttiin.

Tarkistus 75
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin osuus 

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa asteittain 
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arvioiduista menoista. vuoteen 2020 mennessä 70 prosentin 
osuus arvioiduista menoista.

Or. es

Tarkistus 76
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin osuus 
arvioiduista menoista.

(8) Vuosina 2001–2011 asetuksen (EY) 
N:o 3/2009 mukaisiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin käytetyistä 
määrärahoista ainoastaan 30 prosenttia 
käytettiin kolmansien maiden markkinoita 
varten, vaikka niillä on merkittävät 
kasvumahdollisuudet. On syytä säätää 
yksityiskohtaisista erityissäännöistä, jotta 
kolmansissa maissa toteutettaisiin 
enemmän unionin maataloustuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti 
vahvistamalla taloudellista tukea; 
tavoitteena on saavuttaa 50 prosentin osuus 
arvioiduista menoista.

Or. pl

Perustelu

Eurooppalaisten tuotteiden menekin edistäminen on yhtä tärkeää EU:n markkinoilla kuin 
kolmansissa maissa. Tilastojen mukaan ainoastaan pieni osuus eurooppalaisista tunnistaa 
alkuperänimityksin tai suojatuin maantieteellisin merkinnöin varustetut tuotteet. Siksi on 
huomioitava, että kyseisiä merkintöjä käyttävät toimijat ovat usein pieniä tai jopa 
mikroyrityksiä, joilla on hyvin rajoitetusti käytössään varoja tiedotuksen ja tuotteidensa 
menekin edistämiseen.
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Tarkistus 77
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Komission on pyrittävä 
rahoittamaan jäsenvaltioiden 
menekinedistämisohjelmia suhteessa 
kunkin jäsenvaltion maataloustuotannon 
osuuteen EU:n koko 
maataloustuotannosta.

Or. en

Tarkistus 78
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Toteutettavien tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien vaikutuksen 
varmistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin. 
Tällaisia ohjelmia ovat aiemmin jättäneet 
vain ammattialajärjestöt tai 
toimialakohtaiset organisaatiot. 
Toimiehdotusten lukumäärän lisäämiseksi 
ja laadun parantamiseksi olisi tuensaajiksi 
hyväksyttävä myös tuottajaorganisaatioita. 
Lisäksi komission olisi voitava täydentää 
näitä ohjelmia omasta aloitteestaan 
toteuttamillaan toimilla erityisesti uusien 
markkinoiden avaamisen edistämiseksi.

(9) Toteutettavien tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien vaikutuksen 
varmistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin. 
Tällaisia ohjelmia ovat aiemmin jättäneet 
vain ammattialajärjestöt tai 
toimialakohtaiset organisaatiot. 
Toimiehdotusten lukumäärän lisäämiseksi 
ja laadun parantamiseksi olisi tuensaajiksi 
hyväksyttävä myös tuottajaorganisaatioita 
sekä kuultava jäsenvaltioita. Lisäksi 
komission olisi voitava täydentää näitä 
ohjelmia omasta aloitteestaan 
toteuttamillaan toimilla erityisesti uusien 
markkinoiden avaamisen edistämiseksi.

Or. pt
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Tarkistus 79
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Toteutettavien tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien vaikutuksen 
varmistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin. 
Tällaisia ohjelmia ovat aiemmin jättäneet 
vain ammattialajärjestöt tai 
toimialakohtaiset organisaatiot. 
Toimiehdotusten lukumäärän lisäämiseksi 
ja laadun parantamiseksi olisi tuensaajiksi 
hyväksyttävä myös tuottajaorganisaatioita. 
Lisäksi komission olisi voitava täydentää 
näitä ohjelmia omasta aloitteestaan 
toteuttamillaan toimilla erityisesti uusien 
markkinoiden avaamisen edistämiseksi.

(9) Toteutettavien tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien vaikutuksen 
varmistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin. 
Tällaisia ohjelmia ovat aiemmin jättäneet 
vain ammattialajärjestöt tai 
toimialakohtaiset organisaatiot. 
Toimiehdotusten lukumäärän lisäämiseksi 
ja laadun parantamiseksi olisi tuensaajiksi 
hyväksyttävä myös tuottajaorganisaatioita 
sekä osuuskuntia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä. Lisäksi komission olisi voitava 
täydentää näitä ohjelmia omasta 
aloitteestaan toteuttamillaan toimilla 
erityisesti uusien markkinoiden avaamisen 
edistämiseksi.

Or. pt

Tarkistus 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Toteutettavien tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien vaikutuksen 
varmistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin. 
Tällaisia ohjelmia ovat aiemmin jättäneet 
vain ammattialajärjestöt tai 
toimialakohtaiset organisaatiot. 
Toimiehdotusten lukumäärän lisäämiseksi 
ja laadun parantamiseksi olisi tuensaajiksi 
hyväksyttävä myös tuottajaorganisaatioita. 
Lisäksi komission olisi voitava täydentää 

(9) Toteutettavien tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien vaikutuksen 
varmistamiseksi ne olisi sisällytettävä 
tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin. 
Tällaisia ohjelmia ovat aiemmin jättäneet 
vain ammattialajärjestöt tai 
toimialakohtaiset organisaatiot, joita 
asianomainen ala tai asianomaiset alat 
edustavat. Toimiehdotusten lukumäärän 
lisäämiseksi ja laadun parantamiseksi olisi 
tuensaajiksi hyväksyttävä myös 
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näitä ohjelmia omasta aloitteestaan 
toteuttamillaan toimilla erityisesti uusien 
markkinoiden avaamisen edistämiseksi.

tuottajaorganisaatioita. Lisäksi komission 
olisi voitava täydentää näitä ohjelmia 
omasta aloitteestaan toteuttamillaan 
toimilla erityisesti uusien markkinoiden 
avaamisen edistämiseksi.

Or. it

Tarkistus 81
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unionin yhteisrahoittamilla tiedotus-
ja menekinedistämistoimilla olisi oltava 
erityinen eurooppalainen ulottuvuus. Tätä 
varten sekä resurssien hajaantumisen 
estämiseksi ja Euroopan näkyvyyden 
lisäämiseksi maataloustuotteita koskevien 
tiedotus- ja menekinedistämistoimien
avulla olisi säädettävä työohjelmista, joissa 
määritellään toimien strategiset 
painopisteet kohderyhmien, tuotteiden, 
aiheiden tai kohdemarkkinoiden osalta, 
sekä tiedotus- ja menekinedistämisviestien 
ominaisuudet. Komissio ottaa erityisesti 
huomioon sen, että 
maatalouselintarvikealalla on huomattavan 
paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
sektoreita, joihin sovelletaan 
[maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20...
(KOM(2011)626) 154, 155 ja 156 
artiklassa säädettyjä poikkeustoimenpiteitä, 
sekä kolmansille maille suunnattuja toimia 
varten Euroopan unionin kauppapolitiikan 
puitteissa tehtyjä vapaakauppasopimuksia.

(10) Unionin yhteisrahoittamilla tiedotus-
ja menekinedistämistoimilla olisi oltava 
erityinen eurooppalainen ulottuvuus, ja 
niissä olisi kiinnitettävä huomiota myös 
sisä- ja ulkomarkkinoihin sekä 
tunnustettava sisäisen ulottuvuuden 
osalta paikallis- ja aluetason ja ulkoisen 
ulottuvuuden osalta laajentuvien 
maailmanmarkkinoiden merkitys. Tätä 
varten sekä resurssien hajaantumisen 
estämiseksi ja Euroopan näkyvyyden 
lisäämiseksi maataloustuotteita koskevien 
tiedotus- ja menekinedistämistoimien 
avulla olisi säädettävä työohjelmista, joissa 
määritellään toimien strategiset 
painopisteet kohderyhmien, tuotteiden, 
aiheiden tai kohdemarkkinoiden osalta, 
sekä tiedotus- ja menekinedistämisviestien 
ominaisuudet. Komissio ottaa erityisesti 
huomioon kansalliset strategiset edut ja
sen, että maatalouselintarvikealalla on 
huomattavan paljon pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, sektoreita, joihin sovelletaan 
[maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
(KOM(2011)626) 154, 155 ja 156 
artiklassa säädettyjä poikkeustoimenpiteitä, 
sekä kolmansille maille suunnattuja toimia 
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varten Euroopan unionin kauppapolitiikan 
puitteissa tehtyjä vapaakauppasopimuksia, 
ja niiden odotetut vaikutukset paikallis- ja 
aluetaloudelle.

Or. pt

Tarkistus 82
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unionin yhteisrahoittamilla tiedotus-
ja menekinedistämistoimilla olisi oltava 
erityinen eurooppalainen ulottuvuus. Tätä 
varten sekä resurssien hajaantumisen 
estämiseksi ja Euroopan näkyvyyden 
lisäämiseksi maataloustuotteita koskevien 
tiedotus- ja menekinedistämistoimien 
avulla olisi säädettävä työohjelmista, joissa 
määritellään toimien strategiset 
painopisteet kohderyhmien, tuotteiden, 
aiheiden tai kohdemarkkinoiden osalta, 
sekä tiedotus- ja menekinedistämisviestien 
ominaisuudet. Komissio ottaa erityisesti 
huomioon sen, että
maatalouselintarvikealalla on huomattavan 
paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
sektoreita, joihin sovelletaan 
[maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
(KOM(2011)626) 154, 155 ja 156 
artiklassa säädettyjä poikkeustoimenpiteitä, 
sekä kolmansille maille suunnattuja toimia 
varten Euroopan unionin kauppapolitiikan 
puitteissa tehtyjä vapaakauppasopimuksia.

(10) Unionin yhteisrahoittamilla tiedotus-
ja menekinedistämistoimilla olisi oltava 
erityinen eurooppalainen ulottuvuus. Tätä 
varten sekä resurssien hajaantumisen 
estämiseksi ja Euroopan näkyvyyden 
lisäämiseksi maataloustuotteita koskevien 
tiedotus- ja menekinedistämistoimien 
avulla olisi säädettävä työohjelmista, joissa 
määritellään toimien strategiset 
painopisteet kohderyhmien, tuotteiden, 
aiheiden tai kohdemarkkinoiden osalta, 
sekä tiedotus- ja menekinedistämisviestien 
ominaisuudet. Komissio ottaa erityisesti 
huomioon sen, että 
maatalouselintarvikealalla on huomattavan 
paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
sektoreita, joihin sovelletaan 
[maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
(KOM(2011)626) 154, 155 ja 156 
artiklassa säädettyjä poikkeustoimenpiteitä, 
sekä kolmansille maille suunnattuja toimia 
varten Euroopan unionin kauppapolitiikan 
puitteissa tehtyjä vapaakauppasopimuksia. 
Tämän ohjelman on oltava luonteeltaan 
täydentävä, ja sen yhdenmukaisuus 
jäsenvaltioiden ja toimijoiden 
toteuttamien muiden toimien kanssa on 
taattava. Maatalouselintarvikealan pienet 
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ja keskisuuret yritykset ja osuuskunnat on 
asetettava etusijalle, ja niille 
myönnettävän komission 
yhteisrahoituksen määrän on oltava 
suurempi.

Or. pt

Tarkistus 83
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unionin yhteisrahoittamilla tiedotus-
ja menekinedistämistoimilla olisi oltava 
erityinen eurooppalainen ulottuvuus. Tätä 
varten sekä resurssien hajaantumisen 
estämiseksi ja Euroopan näkyvyyden 
lisäämiseksi maataloustuotteita koskevien 
tiedotus- ja menekinedistämistoimien 
avulla olisi säädettävä työohjelmista, joissa 
määritellään toimien strategiset 
painopisteet kohderyhmien, tuotteiden, 
aiheiden tai kohdemarkkinoiden osalta, 
sekä tiedotus- ja menekinedistämisviestien 
ominaisuudet. Komissio ottaa erityisesti 
huomioon sen, että 
maatalouselintarvikealalla on huomattavan 
paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
sektoreita, joihin sovelletaan 
[maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
(KOM(2011)626) 154, 155 ja 
156 artiklassa säädettyjä 
poikkeustoimenpiteitä, sekä kolmansille 
maille suunnattuja toimia varten Euroopan 
unionin kauppapolitiikan puitteissa tehtyjä 
vapaakauppasopimuksia.

(10) Unionin yhteisrahoittamilla tiedotus-
ja menekinedistämistoimilla olisi oltava 
erityinen eurooppalainen ulottuvuus. Tätä 
varten sekä resurssien hajaantumisen 
estämiseksi ja unionin 
maataloustuotteiden näkyvyyden 
lisäämiseksi tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien avulla olisi 
säädettävä työohjelmista, joissa 
määritellään toimien strategiset 
painopisteet kohderyhmien, tuotteiden, 
aiheiden tai kohdemarkkinoiden osalta, 
sekä tiedotus- ja menekinedistämisviestien 
ominaisuudet. Komissio ottaa erityisesti 
huomioon sen, että 
maatalouselintarvikealalla on huomattavan 
paljon mikroyrityksiä sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, sektoreita, joihin 
sovelletaan [maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
(KOM(2011)626) 154, 155 ja 
156 artiklassa säädettyjä 
poikkeustoimenpiteitä, sekä kolmansille 
maille suunnattuja toimia varten Euroopan 
unionin kauppapolitiikan puitteissa tehtyjä 
vapaakauppasopimuksia.

Or. en
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Perustelu

Mikroyrityksien osuus on huomattava maatalouselintarvikkeiden alalla. Etusijalle olisi 
asetettava ehdotuksentekijät, jotka toteuttavat toimia sellaisten mikroyrityksien 
integroimiseksi, joilla on vähemmän varoja käytettävissään tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia varten.

Tarkistus 84
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unionin yhteisrahoittamilla tiedotus-
ja menekinedistämistoimilla olisi oltava 
erityinen eurooppalainen ulottuvuus. Tätä 
varten sekä resurssien hajaantumisen 
estämiseksi ja Euroopan näkyvyyden 
lisäämiseksi maataloustuotteita koskevien 
tiedotus- ja menekinedistämistoimien 
avulla olisi säädettävä työohjelmista, joissa 
määritellään toimien strategiset 
painopisteet kohderyhmien, tuotteiden, 
aiheiden tai kohdemarkkinoiden osalta, 
sekä tiedotus- ja menekinedistämisviestien 
ominaisuudet. Komissio ottaa erityisesti 
huomioon sen, että 
maatalouselintarvikealalla on huomattavan 
paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
sektoreita, joihin sovelletaan 
[maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
(KOM(2011)626) 154, 155 ja 
156 artiklassa säädettyjä 
poikkeustoimenpiteitä, sekä kolmansille 
maille suunnattuja toimia varten Euroopan 
unionin kauppapolitiikan puitteissa tehtyjä 
vapaakauppasopimuksia.

(10) Unionin yhteisrahoittamilla tiedotus-
ja menekinedistämistoimilla olisi oltava 
erityinen eurooppalainen ulottuvuus. Tätä 
varten sekä resurssien hajaantumisen 
estämiseksi ja Euroopan näkyvyyden 
lisäämiseksi maatalouselintarvikkeita
koskevien tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien avulla olisi 
säädettävä työohjelmista, joissa 
määritellään toimien strategiset 
painopisteet kohderyhmien, tuotteiden, 
aiheiden tai kohdemarkkinoiden osalta, 
sekä tiedotus- ja menekinedistämisviestien 
ominaisuudet. Komissio ottaa erityisesti 
huomioon sen, että 
maatalouselintarvikealalla on huomattavan 
paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
sektoreita, joihin sovelletaan 
[maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
(KOM(2011)626) 154, 155 ja 
156 artiklassa säädettyjä 
poikkeustoimenpiteitä, sekä kolmansille 
maille suunnattuja toimia varten Euroopan 
unionin kauppapolitiikan puitteissa tehtyjä 
vapaakauppasopimuksia.

Or. es
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Tarkistus 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Komission laatiman työohjelman 
olisi perustuttava asetuksessa 
vahvistettuihin tavoitteisiin eli unionin 
tuotteiden markkinaosuuden 
kasvattamiseen, niiden kilpailukyvyn 
parantamiseen sekä uusien markkinoiden 
avaamiseen, erityisesti aloilla, joihin 
kauppasopimukset vaikuttavat eniten, 
samoin kuin kuluttajille tiedottamiseen 
korkeista normeista, joita EU:n 
lainsäädännössä asetetaan EU:n 
tuotteille, sekä unionin laatujärjestelmien 
(suojattu maantieteellinen merkintä, 
suojattu alkuperänimitys, aidon 
perinteisen tuotteen tunnus, 
luonnonmukaisen tuotannon tunnus) 
tunnustamiseen ja niitä koskevan 
tietoisuuden lisäämiseen.

Or. en

Tarkistus 86
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tämän tiedotus- ja 
menekinedistämispolitiikan perustana on 
oltava seuraavat neljä ensisijaista 
tavoitetta: eurooppalaisen lisäarvon 
synnyttäminen elintarvikealalla, tämän 
politiikan houkuttelevuuden ja 
vaikutuksia koskevan varmuuden 
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lisääminen, yksinkertaisempi hallinto ja 
enemmän synergiaa eri 
menekinedistämisvälineiden välille.

Or. pt

Tarkistus 87
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission on tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien ohella tarpeen 
kehittää ja koordinoida Euroopan tasolla 
teknisen tuen palveluja, joilla autetaan 
toimijoita osallistumaan 
yhteisrahoitettuihin ohjelmiin, 
toteuttamaan tehokkaita kampanjoita tai 
kehittämään vientitoimintaansa.

(12) Komission on tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien ohella tarpeen 
kehittää ja koordinoida Euroopan tasolla 
teknisen tuen palveluja, joilla tiedotetaan 
toimijoille, millaisiin ohjelmiin niillä on 
mahdollisuus osallistua, ja autetaan 
toimijoita osallistumaan 
yhteisrahoitettuihin ohjelmiin, 
toteuttamaan tehokkaita kampanjoita tai 
kehittämään vientitoimintaansa.

Or. fr

Tarkistus 88
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission on tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien ohella tarpeen 
kehittää ja koordinoida Euroopan tasolla 
teknisen tuen palveluja, joilla autetaan 
toimijoita osallistumaan 
yhteisrahoitettuihin ohjelmiin, 
toteuttamaan tehokkaita kampanjoita tai 
kehittämään vientitoimintaansa.

(12) Komission on tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien ohella tarpeen 
kehittää ja koordinoida Euroopan tasolla 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteet 
huomioiden teknisen tuen palveluja, joilla 
autetaan toimijoita osallistumaan 
yhteisrahoitettuihin ohjelmiin, 
toteuttamaan tehokkaita kampanjoita tai 
kehittämään vientitoimintaansa. Komission 
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on myös laadittava selkeä ja kattava opas, 
jonka avulla mahdolliset tuensaajat voivat 
noudattaa tähän politiikkaan liittyviä 
määräyksiä ja menettelyjä.

Or. pt

Tarkistus 89
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Näitä toimia varten on myös 
myönnettävä lisää varoja, ja ohjelmien 
joustavuutta on parannettava, jotta ne 
voidaan mukauttaa paremmin 
markkinoiden muuttuviin olosuhteisiin 
täytäntöönpanovaiheen aikana. Lisäksi 
ohjelmien jättämistä varten edellytettävien 
tietojen määrää on vähennettävä.

Or. pt

Tarkistus 90
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin yhteisrahoittamat 
maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet eivät saa olla 
kaupallisten merkkien tai alkuperän 
mukaan suuntautuneita. Merkin tai 
alkuperän mainitsemisella voi kuitenkin 
olla menekinedistämistoimien yhteydessä 
kerrannaisvaikutusta etenkin kolmansissa 
maissa. Sen vuoksi olisi voitava antaa 
merkeille ja alkuperälle enemmän 

(13) Unionin yhteisrahoittamat 
maatalouselintarvikkeita koskevat 
tiedotus- ja menekinedistämistoimet eivät 
saa olla kaupallisten merkkien tai 
alkuperän mukaan suuntautuneita. Merkin 
tai alkuperän mainitsemisella voi kuitenkin 
olla menekinedistämistoimien yhteydessä 
kerrannaisvaikutusta etenkin kolmansissa 
maissa. Sen vuoksi olisi voitava antaa 
merkeille ja alkuperälle enemmän 
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näkyvyyttä; samalla on kuitenkin 
noudatettava vahvistettavia 
erityisedellytyksiä, varmistettava erityisesti 
teollisoikeuksien suojelu ja säilytettävä 
tasapaino ennen kuin välitetään 
yleisluonteisia viestejä, jotka koskevat 
unionin maataloustuotteiden ja 
maataloustuotteista valmistettujen 
elintarvikkeiden ominaispiirteitä.

näkyvyyttä; samalla on kuitenkin 
noudatettava vahvistettavia 
erityisedellytyksiä, varmistettava erityisesti 
teollisoikeuksien suojelu ja säilytettävä 
tasapaino ennen kuin välitetään 
yleisluonteisia viestejä, jotka koskevat 
unionin maataloustuotteiden ja 
maataloustuotteista valmistettujen 
elintarvikkeiden ominaispiirteitä.

Or. es

Tarkistus 91
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unioni haluaa yksinkertaistaa YMP:n 
sääntely-ympäristöä. Tätä lähestymistapaa 
on syytä soveltaa myös 
maataloustuotteiden tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia koskevaan 
asetukseen. Erityisesti on syytä tarkistaa 
tiedotus- ja menekinedistämistoimien 
hallintoperiaatteita niiden 
yksinkertaistamiseksi ja jotta komissio 
voisi vahvistaa säännöt ja menettelyt 
ohjelmaehdotusten jättämiselle ja 
valinnalle.

(14) Unioni haluaa yksinkertaistaa YMP:n 
sääntely-ympäristöä. Tätä lähestymistapaa 
on syytä soveltaa myös 
maataloustuotteiden tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia koskevaan 
asetukseen. Erityisesti on syytä tarkistaa 
tiedotus- ja menekinedistämistoimien 
hallintoperiaatteita niiden 
yksinkertaistamiseksi ja jotta komissio 
voisi vahvistaa säännöt ja menettelyt 
ohjelmaehdotusten jättämiselle ja 
valinnalle sen jälkeen, kun se on ottanut 
huomioon jäsenvaltioiden erityiset edut.

Or. pt

Tarkistus 92
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Toimien rahoituksen perusteet olisi 
määriteltävä. Unionin ei pääsääntöisesti
olisi vastattava kuin osasta ohjelmien 
kustannuksia, jotta ehdotuksentekijöiden 
vastuu olisi suurempi. Eräät hallinto- ja 
henkilöstökustannukset, jotka eivät liity 
YMP:n täytäntöönpanoon, kuuluvat 
olennaisesti tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin ja voivat saada 
unionin rahoitustukea.

(16) Toimien rahoituksen perusteet olisi 
määriteltävä. Unionin ja jäsenvaltion olisi 
pääsääntöisesti yhteisrahoitettava osa 
ohjelmien kustannuksista vastaamatta 
kuitenkaan kaikista kustannuksista, jotta 
ehdotuksentekijöiden vastuu olisi 
suurempi. Kuitenkin maatalouskriisin 
aikana unionin yhteisrahoitusosuus voi 
olla 100 prosenttia. Tässä tapauksessa 
olisi voitava hyväksyä nopeasti 
kriisitoimenpiteitä tavanomaisen 
menettelyn ulkopuolella. Eräät hallinto- ja 
henkilöstökustannukset, jotka eivät liity 
YMP:n täytäntöönpanoon, kuuluvat 
olennaisesti tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin ja voivat saada 
unionin rahoitustukea.

Or. de

Tarkistus 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Toimien rahoituksen perusteet olisi 
määriteltävä. Unionin ei pääsääntöisesti 
olisi vastattava kuin osasta ohjelmien 
kustannuksia, jotta ehdotuksentekijöiden 
vastuu olisi suurempi. Eräät hallinto- ja 
henkilöstökustannukset, jotka eivät liity 
YMP:n täytäntöönpanoon, kuuluvat 
olennaisesti tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin ja voivat saada 
unionin rahoitustukea.

(16) Toimien rahoituksen perusteet olisi 
määriteltävä. Unionin ei pääsääntöisesti 
olisi vastattava kuin osasta ohjelmien 
kustannuksia, jotta ehdotuksentekijöiden 
vastuu olisi suurempi. Jäsenvaltiot voivat 
vastata osasta ohjelmien kustannuksia. 
Eräät hallinto- ja henkilöstökustannukset, 
jotka eivät liity YMP:n täytäntöönpanoon, 
kuuluvat olennaisesti tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin ja voivat saada 
unionin rahoitustukea.

Or. pl
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Perustelu

Euroopan maatalousalan tuen toteuttamiseksi täysimääräisesti on käytettävä jäsenvaltioiden 
lisärahoitusta.

Tarkistus 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Toimien rahoituksen perusteet olisi 
määriteltävä. Unionin ei pääsääntöisesti 
olisi vastattava kuin osasta ohjelmien 
kustannuksia, jotta ehdotuksentekijöiden 
vastuu olisi suurempi. Eräät hallinto- ja 
henkilöstökustannukset, jotka eivät liity 
YMP:n täytäntöönpanoon, kuuluvat 
olennaisesti tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin ja voivat saada 
unionin rahoitustukea.

(16) Toimien rahoituksen perusteet olisi 
määriteltävä. Unionin ei pääsääntöisesti 
olisi vastattava kuin osasta ohjelmien 
kustannuksia, jotta asianomaisten 
ehdotuksentekijöiden vastuu olisi 
suurempi. Eräät hallinto- ja 
henkilöstökustannukset, jotka eivät liity 
YMP:n täytäntöönpanoon, kuuluvat 
olennaisesti tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin ja voivat saada 
unionin rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 95
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Toimien rahoituksen perusteet olisi 
määriteltävä. Unionin ei pääsääntöisesti 
olisi vastattava kuin osasta ohjelmien 
kustannuksia, jotta ehdotuksentekijöiden 
vastuu olisi suurempi. Eräät hallinto- ja 
henkilöstökustannukset, jotka eivät liity 
YMP:n täytäntöönpanoon, kuuluvat 
olennaisesti tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin ja voivat saada 

(16) Toimien rahoituksen perusteet olisi
määriteltävä. Unionin ei pääsääntöisesti 
olisi vastattava kuin osasta ohjelmien 
kustannuksia, jotta ehdotuksentekijöiden 
vastuu olisi suurempi. Eräät hallinto- ja 
henkilöstökustannukset, jotka eivät liity 
YMP:n täytäntöönpanoon, kuuluvat 
olennaisesti tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin ja voivat saada 
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unionin rahoitustukea. unionin rahoitustukea. Unionin 
yhteisrahoitusta ei voida missään 
tapauksessa nostaa 100 prosenttiin.

Or. nl

Tarkistus 96
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Toimien rahoituksen perusteet olisi 
määriteltävä. Unionin ei pääsääntöisesti 
olisi vastattava kuin osasta ohjelmien 
kustannuksia, jotta ehdotuksentekijöiden 
vastuu olisi suurempi. Eräät hallinto- ja 
henkilöstökustannukset, jotka eivät liity 
YMP:n täytäntöönpanoon, kuuluvat 
olennaisesti tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin ja voivat saada 
unionin rahoitustukea.

(16) Toimien rahoituksen perusteet olisi 
määriteltävä. Unionin ei pääsääntöisesti 
olisi vastattava kuin osasta ohjelmien 
kustannuksia, jotta ehdotuksentekijöiden 
vastuu olisi suurempi. Eräät hallinto- ja 
henkilöstökustannukset, jotka eivät liity 
YMP:n täytäntöönpanoon, kuuluvat 
olennaisesti tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin ja voivat saada 
unionin rahoitustukea. Myös jäsenvaltiot 
voivat rahoittaa osan kustannuksista.

Or. pt

Tarkistus 97
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) On harkittava mahdollisuutta 
markkinoida sellaisten tuotteiden 
alkuperää, jotka eivät kuulu 
laatumerkintöjen piiriin, korostamalla 
niiden erityispiirteitä ja ominaisuuksia.

Or. pt
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Tarkistus 98
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tässä asetuksessa säädettyjen toimien 
johdonmukaisuuden ja tehokkuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
seuraavien osalta: tuotteiden merkkien ja 
alkuperämaininnan näkyvyyttä koskevat 
erityisedellytykset, ehdotuksentekijöiden 
kelpoisuusperusteet, toimeenpanijoiden 
kilpailuttamisen edellytykset, edellytykset, 
joilla ehdotuksentekijän voidaan sallia 
toteuttavan itse tietyt ohjelman osat, 
jäsenvaltioiden tekemää toimivaltaisten 
viranomaisten nimeämistä koskevat 
säännöt sekä tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien kustannusten 
tukikelpoisuuden erityisedellytykset yhden 
jäsenvaltion ohjelmissa. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

(18) Tässä asetuksessa säädettyjen toimien 
johdonmukaisuuden ja tehokkuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
seuraavien osalta: tuotteiden merkkien 
näkyvyyttä koskevat erityisedellytykset ja
edellytykset, joilla ehdotuksentekijän 
voidaan sallia toteuttavan itse tietyt 
ohjelman osat. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Tässä asetuksessa säädettyjen toimien 
johdonmukaisuuden ja tehokkuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
seuraavien osalta: tuotteiden merkkien ja 
alkuperämaininnan näkyvyyttä koskevat 
erityisedellytykset, ehdotuksentekijöiden 
kelpoisuusperusteet, toimeenpanijoiden 
kilpailuttamisen edellytykset, edellytykset, 
joilla ehdotuksentekijän voidaan sallia 
toteuttavan itse tietyt ohjelman osat, 
jäsenvaltioiden tekemää toimivaltaisten 
viranomaisten nimeämistä koskevat 
säännöt sekä tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien kustannusten 
tukikelpoisuuden erityisedellytykset yhden 
jäsenvaltion ohjelmissa. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

(18) Tässä asetuksessa säädettyjen toimien 
johdonmukaisuuden ja tehokkuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
seuraavien osalta: tuotteiden merkkien ja 
alkuperämaininnan näkyvyyttä koskevat 
erityisedellytykset, ehdotuksentekijöiden 
kelpoisuusperusteet, toimeenpanijoiden 
kilpailuttamisen edellytykset, edellytykset, 
joilla ehdotuksentekijän voidaan sallia 
toteuttavan itse tietyt ohjelman osat, 
strategiset painopisteet määrittelevä 
työohjelma, jäsenvaltioiden tekemää 
toimivaltaisten viranomaisten nimeämistä 
koskevat säännöt sekä tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien kustannusten 
tukikelpoisuuden erityisedellytykset yhden 
jäsenvaltion ohjelmissa. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 100
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tässä asetuksessa säädettyjen toimien 
johdonmukaisuuden ja tehokkuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 

(18) Tässä asetuksessa säädettyjen toimien 
johdonmukaisuuden ja tehokkuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
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perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
seuraavien osalta: tuotteiden merkkien ja 
alkuperämaininnan näkyvyyttä koskevat 
erityisedellytykset, ehdotuksentekijöiden 
kelpoisuusperusteet, toimeenpanijoiden 
kilpailuttamisen edellytykset, edellytykset, 
joilla ehdotuksentekijän voidaan sallia 
toteuttavan itse tietyt ohjelman osat, 
jäsenvaltioiden tekemää toimivaltaisten 
viranomaisten nimeämistä koskevat 
säännöt sekä tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien kustannusten 
tukikelpoisuuden erityisedellytykset yhden 
jäsenvaltion ohjelmissa. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
seuraavien osalta: tuotteiden merkkien ja 
alkuperämaininnan näkyvyyttä koskevat 
erityisedellytykset, ehdotuksentekijöiden 
kelpoisuusperusteet, toimeenpanijoiden 
kilpailuttamisen edellytykset, edellytykset, 
joilla ehdotuksentekijän voidaan sallia 
toteuttavan itse tietyt ohjelman osat, 
jäsenvaltioiden tekemää toimivaltaisten 
viranomaisten nimeämistä koskevat 
säännöt sekä tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien kustannusten 
tukikelpoisuuden erityisedellytykset yhden 
jäsenvaltion ohjelmissa. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös muun muassa
asiantuntijatasolla ja jäsenvaltioissa. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 101
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tässä asetuksessa säädettyjen toimien 
johdonmukaisuuden ja tehokkuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
seuraavien osalta: tuotteiden merkkien ja 
alkuperämaininnan näkyvyyttä koskevat 
erityisedellytykset, ehdotuksentekijöiden 
kelpoisuusperusteet, toimeenpanijoiden 
kilpailuttamisen edellytykset, edellytykset, 
joilla ehdotuksentekijän voidaan sallia 

(18) Tässä asetuksessa säädettyjen toimien 
johdonmukaisuuden ja tehokkuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
seuraavien osalta: tuotteiden merkkien ja 
alkuperämaininnan näkyvyyttä koskevat 
erityisedellytykset, ehdotuksentekijöiden 
kelpoisuusperusteet, toimeenpanijoiden 
kilpailuttamisen edellytykset, edellytykset, 
joilla ehdotuksentekijän voidaan sallia 
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toteuttavan itse tietyt ohjelman osat, 
jäsenvaltioiden tekemää toimivaltaisten 
viranomaisten nimeämistä koskevat 
säännöt sekä tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien kustannusten 
tukikelpoisuuden erityisedellytykset yhden 
jäsenvaltion ohjelmissa. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

toteuttavan itse tietyt ohjelman osat, 
jäsenvaltioiden tekemää toimivaltaisten 
viranomaisten nimeämistä koskevat 
säännöt sekä tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien kustannusten 
tukikelpoisuuden erityisedellytykset yhden 
jäsenvaltion ohjelmissa. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla ja 
jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kohdalla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 102
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta helpotettaisiin siirtymistä 
asetuksessa (EY) N:o 3/2008 säädetystä
järjestelmästä tässä asetuksessa säädettyyn 
järjestelmään, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat asetuksen (EY) N:o 3/2008 ja 
tämän asetuksen säännöksiin liittyvien 
siirtymäsäännösten vahvistamista.

(19) Jotta helpotettaisiin siirtymistä 
asetuksessa (EY) N:o 3/2008 säädetystä 
järjestelmästä tässä asetuksessa säädettyyn 
järjestelmään, komissiolle annetaan 
täytäntöönpanovalta asetuksen (EY) 
N:o 3/2008 ja tämän asetuksen säännöksiin 
liittyvien siirtymäsäännösten 
vahvistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 103
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanosäännösten hyväksymiseen 
tarvittavaa valtaa seuraavissa asioissa: 
strategiset painopisteet määrittelevä 
työohjelma, yhden jäsenvaltion ohjelmien 
valinta, toteutusta koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, seuranta ja 
valvonta, tämän asetuksen mukaisesti 
valittujen yhden jäsenvaltion ohjelmien 
täytäntöönpanoa koskevien sopimusten 
tekemistä koskevat säännöt ja ohjelmien 
vaikutusten yhteinen arviointikehys. Tätä 
valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201117 mukaisesti.

(20) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanosäännösten hyväksymiseen 
tarvittavaa valtaa seuraavissa asioissa: 
strategiset painopisteet määrittelevä 
työohjelma, yhden jäsenvaltion ohjelmien 
valinta, toteutusta koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, seuranta ja 
valvonta, tämän asetuksen mukaisesti 
valittujen yhden jäsenvaltion ohjelmien 
täytäntöönpanoa koskevien sopimusten 
tekemistä koskevat säännöt, 
alkuperämaininnan erityisedellytykset, 
ehdotuksentekijöiden kelpoisuusperusteet, 
toimeenpanijoiden kilpailuttamisen 
edellytykset, tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien kustannusten 
tukikelpoisuuden erityisedellytykset 
ohjelmissa ja ohjelmien vaikutusten 
yhteinen arviointikehys. Tätä valtaa olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201117

mukaisesti.

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en
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Tarkistus 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanosäännösten hyväksymiseen 
tarvittavaa valtaa seuraavissa asioissa: 
strategiset painopisteet määrittelevä 
työohjelma, yhden jäsenvaltion ohjelmien 
valinta, toteutusta koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, seuranta ja 
valvonta, tämän asetuksen mukaisesti 
valittujen yhden jäsenvaltion ohjelmien 
täytäntöönpanoa koskevien sopimusten 
tekemistä koskevat säännöt ja ohjelmien 
vaikutusten yhteinen arviointikehys. Tätä 
valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201117 mukaisesti.

(20) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanosäännösten hyväksymiseen 
tarvittavaa valtaa seuraavissa asioissa: 
yhden jäsenvaltion ohjelmien valinta, 
toteutusta koskevat yksityiskohtaiset
säännöt, seuranta ja valvonta, tämän 
asetuksen mukaisesti valittujen yhden 
jäsenvaltion ohjelmien täytäntöönpanoa 
koskevien sopimusten tekemistä koskevat 
säännöt ja ohjelmien vaikutusten yhteinen 
arviointikehys. Tätä valtaa olisi käytettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/201117 mukaisesti.

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Tarkistus 105
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voidaan varmistaa tämän (20) Jotta voidaan varmistaa tämän 
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asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanosäännösten hyväksymiseen 
tarvittavaa valtaa seuraavissa asioissa: 
strategiset painopisteet määrittelevä 
työohjelma, yhden jäsenvaltion ohjelmien 
valinta, toteutusta koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, seuranta ja 
valvonta, tämän asetuksen mukaisesti 
valittujen yhden jäsenvaltion ohjelmien 
täytäntöönpanoa koskevien sopimusten 
tekemistä koskevat säännöt ja ohjelmien 
vaikutusten yhteinen arviointikehys. Tätä 
valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201117 mukaisesti.

asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanosäännösten hyväksymiseen 
tarvittavaa valtaa seuraavissa asioissa: 
jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin 
perustuva ja strategiset painopisteet 
määrittelevä työohjelma, yhden 
jäsenvaltion ohjelmien valinta, toteutusta 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 
seuranta ja valvonta, tämän asetuksen 
mukaisesti valittujen yhden jäsenvaltion 
ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien 
sopimusten tekemistä koskevat säännöt ja 
ohjelmien vaikutusten yhteinen 
arviointikehys. Tätä valtaa olisi käytettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/201117 mukaisesti.

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13.).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13.).

Or. pt

Tarkistus 106
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sisämarkkinoilla tai kolmansissa maissa 
toteutettavia maataloustuotteita ja 
maataloustuotteista valmistettuja 
elintarvikkeita koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, jäljempänä 
’tiedotus- ja menekinedistämistoimet’, 
voidaan kokonaisuudessa tai osittain 
rahoittaa unionin talousarviosta tässä 
asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Sisämarkkinoilla, EU:ssa, jäsenvaltioissa, 
alueellisella tai paikallisella tasolla tai
kolmansissa maissa, joihin kuuluvat myös 
laajentuvat maailmanmarkkinat,
toteutettavia maataloustuotteita ja 
maataloustuotteista valmistettuja 
elintarvikkeita koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, jäljempänä 
’tiedotus- ja menekinedistämistoimet’, on 
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kohdeltava yhdenvertaisesti niiden 
toteuttamispaikasta riippumatta, ja niitä
voidaan kokonaisuudessa tai osittain 
rahoittaa unionin talousarviosta tässä 
asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Or. pt

Tarkistus 107
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sisämarkkinoilla tai kolmansissa maissa 
toteutettavia maataloustuotteita ja 
maataloustuotteista valmistettuja 
elintarvikkeita koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, jäljempänä 
ʼtiedotus- ja menekinedistämistoimetʼ, 
voidaan kokonaisuudessa tai osittain 
rahoittaa unionin talousarviosta tässä 
asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Sisämarkkinoilla tai kolmansissa maissa 
toteutettavia maataloustuotteita ja 
maataloustuotteista valmistettuja 
jalostettuja tuotteita koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, jäljempänä 
ʼtiedotus- ja menekinedistämistoimetʼ, 
voidaan kokonaisuudessa tai osittain 
rahoittaa unionin talousarviosta tässä 
asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla

Tavoitteet

Edellä 8 artiklassa tarkoitetussa 
työohjelmassa otetaan huomioon 
seuraavat tavoitteet:

a) EU:n tuotteiden markkinaosuuden 
kasvattaminen ja uusien markkinoiden 
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avaaminen keskittyen erityisesti sellaisiin 
markkinoihin, joiden kasvupotentiaali on 
suurin;

b) EU:n tuotteiden kilpailukyvyn 
edistäminen ja niiden näkyvyyden 
lisääminen sekä Euroopan unionin sisällä 
että sen ulkopuolella, erityisesti sellaisten 
tuotteiden kohdalla, jotka ovat 
kansainvälisen kaupan 
maailmanlaajuistumisen vuoksi 
haavoittuvimmassa asemassa;

c) kuluttajille tiedottaminen korkeista 
normeista, jotka EU:n tuotteiden on 
täytettävä ja jotka johtuvat yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
täytäntöönpanosta, erityisesti 
elintarvikkeiden turvallisuuden, aitouden 
sekä ravintoarvoihin ja hygieniaan 
liittyvien näkökohtien, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristön 
kunnioittamisen suhteen;

d) unionin laatujärjestelmien (suojattu 
maantieteellinen merkintä, suojattu 
alkuperänimitys, aidon perinteisen 
tuotteen tunnus, luonnonmukaisen 
tuotannon tunnus) tunnustaminen ja niitä 
koskevan tietoisuuden lisääminen.

Or. en

Perustelu

Menekinedistämistä koskevan politiikan tavoitteet on määritettävä selvästi ja sisällytettävä 
perussäädökseen.

Tarkistus 109
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
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Tavoitteet

8 artiklassa tarkoitetun työohjelman 
tavoitteet ovat seuraavat:

a) unionin maataloustuotteiden osuuden 
kasvu markkinoilla, erityisesti kiinnittäen 
huomiota markkinoihin, joilla on suurin 
kasvupotentiaali;

b) paluu tavanomaisiin 
markkinaolosuhteisiin vakavien 
häiriöiden ilmetessä, kuluttajien 
menettäessä luottamuksensa ja erityisten 
ongelmien esiintyessä;

c) unionin maataloustuotteiden, erityisesti 
kansainvälisen globalisaation 
vaikutuksille eniten alttiiden tuotteiden 
kilpailukyvyn ja näkyvyyden 
parantaminen sekä unionin alueella että 
sen ulkopuolella;

d) kuluttajille tiedottaminen unionin 
maataloustuotteiden laadukkuudesta, jota 
vaaditaan yhteisen maatalouspolitiikan 
toteuttamisen ansiosta.

Or. pl

Perustelu

Työohjelman sisältö pitäisi määrittää yksityiskohtaisemmin, sillä siten taataan, että EU:n 
viljelijät ja elintarviketuottajat saavat heille kuuluvan hyödyn ankarien laatua ja 
elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien kriteerien täyttämisestä sekä 
maatalousmarkkinoiden kilpailun kiristyessä. Siksi on varmistettava, että EU:n tuki tiedotus-
ja menekinedistämistoimiin rajoitetaan koskemaan maataloustuotteita, jotka ovat 
kokonaisuudessaan peräisin EU:n alueelta.

Tarkistus 110
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla



AM\1019268FI.doc 45/155 PE529.733v01-00

FI

Tavoitteet

Jäljempänä 8 artiklassa tarkoitetussa 
työohjelmassa otetaan huomioon 
seuraavat tavoitteet:

a) unionin tuotannon markkinaosuuksien 
lisääminen siten, että kiinnitetään 
erityishuomiota markkinoihin, joissa on 
suurin kasvupotentiaali;

b) unionin tuotannon kilpailukyvyn ja 
näkyvyyden parantaminen sekä unionissa 
että sen ulkopuolella erityisesti 
kansainvälisen kaupan globalisaatiota 
vastaan heikoimmin suojatun tuotannon 
osalta;

c) kuluttajille suunnattu tiedotus yhteisen 
maatalouspolitiikan soveltamisen 
seurauksena unionin tuotannossa 
vaadituista tiukoista normeista.

Or. it

Tarkistus 111
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimet sisämarkkinoilla Toimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa 
valtioissa

Or. en

Perustelu

Menekinedistämistoimia olisi voitava toteuttaa sekä sisämarkkinoilla että kolmansissa 
valtioissa, jotta menekinedistämistä koskeva politiikka olisi asianmukaisesti tasapainotettua.
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Tarkistus 112
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimet sisämarkkinoilla Toimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa 
valtioissa

Or. en

Tarkistus 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimet sisämarkkinoilla Toimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa 
valtioissa

Or. en

Tarkistus 114
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sisämarkkinoilla tukikelpoisia toimia ovat 
seuraavat:

Tukikelpoisia toimia ovat seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 115
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sisämarkkinoilla tukikelpoisia toimia ovat 
seuraavat:

Sisämarkkinoilla ja kolmansissa valtioissa 
tukikelpoisia toimia ovat seuraavat:

Or. en

Perustelu

Menekinedistämistoimia olisi voitava toteuttaa sekä sisämarkkinoilla että kolmansissa 
valtioissa, jotta menekinedistämistä koskeva politiikka olisi asianmukaisesti tasapainotettua.

Tarkistus 116
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, aitouden sekä 
ravintoarvoihin ja hygieniaan liittyvien 
näkökohtien, eläinten hyvinvoinnin ja 
ympäristön kunnioittamisen suhteen;

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
ominaisuuksia sekä unionin maatalouden 
tuotantomenetelmien erikoispiirteitä 
erityisesti elintarvikkeiden turvallisuuden, 
aitouden sekä ravintoarvoihin ja 
hygieniaan liittyvien näkökohtien, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristön 
kunnioittamisen suhteen;

Or. en

Perustelu

Menekinedistämistoimia olisi voitava toteuttaa sekä sisämarkkinoilla että kolmansissa 
valtioissa, jotta menekinedistämistä koskeva politiikka olisi asianmukaisesti tasapainotettua.
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Tarkistus 117
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, aitouden sekä 
ravintoarvoihin ja hygieniaan liittyvien 
näkökohtien, eläinten hyvinvoinnin ja 
ympäristön kunnioittamisen suhteen;

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
eli ˮeurooppalaisen tuotantomallinˮ 
erikoispiirteitä erityisesti 
tuotantomenetelmien, maantieteellisen 
alkuperän, erityisten perinteiden tai 
kulttuurillisten yhteyksien,
elintarvikkeiden turvallisuuden, aitouden ja 
alkuperän tunnistamisen mahdollisuuden
sekä ravintoarvoihin ja hygieniaan sekä 
työolosuhteisiin liittyvien näkökohtien, 
eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön 
kunnioittamisen suhteen;

Or. pt

Tarkistus 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, aitouden sekä 
ravintoarvoihin ja hygieniaan liittyvien 
näkökohtien, eläinten hyvinvoinnin ja 
ympäristön kunnioittamisen suhteen;

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, jäljitettävyyden, 
elintarvikeketjun läpinäkyvyyden,
aitouden, ruokakulttuurin sekä 
ravintoarvoihin ja hygieniaan liittyvien 
näkökohtien, eläinten hyvinvoinnin ja 
ympäristön kunnioittamisen suhteen;

Or. fi
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Perustelu

Listan informaatiotoimista olisi oltava laaja ja kattava. Jäljitettävyys ja elintarvikeketjun 
läpinäkyvyys ovat ruokaturvallisuuden oleellisia osia. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä myös 
kuluttajaluottamuksen kannalta.

Tarkistus 119
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, aitouden sekä 
ravintoarvoihin ja hygieniaan liittyvien 
näkökohtien, eläinten hyvinvoinnin ja
ympäristön kunnioittamisen suhteen;

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, jäljitettävyyden, EU:n 
merkintäjärjestelmien, aitouden, historian
sekä ravintoarvoihin ja hygieniaan 
liittyvien näkökohtien, eläinten 
hyvinvoinnin, kestävyyden, ympäristön 
kunnioittamisen tai muiden tuotantoa 
koskevien standardien suhteen;

Or. en

Tarkistus 120
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, aitouden sekä 
ravintoarvoihin ja hygieniaan liittyvien 
näkökohtien, eläinten hyvinvoinnin ja 
ympäristön kunnioittamisen suhteen;

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, taatun korkean laadun, 
jäljitettävyyden, kestävyyden, aitouden 
sekä ravintoarvoihin ja hygieniaan 
liittyvien näkökohtien, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristön 
kunnioittamisen suhteen;
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Or. en

Tarkistus 121
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, aitouden sekä 
ravintoarvoihin ja hygieniaan liittyvien 
näkökohtien, eläinten hyvinvoinnin ja 
ympäristön kunnioittamisen suhteen;

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, jäljitettävyyden, 
kestävyyden, aitouden sekä ravintoarvoihin 
ja hygieniaan liittyvien näkökohtien, 
eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön 
kunnioittamisen suhteen;

Or. en

Perustelu

Pitkälle kehitetyt elintarvikkeiden jäljittämisjärjestelmät kuuluvat olennaisena osana 
maatalouden tuotantomenetelmiin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Lisäksi tuottamiemme 
elintarvikkeiden kestävyys on entistä tärkeämpi tekijä ja huolenaihe sekä poliittisten 
päättäjien että kuluttajien kannalta. Tämä huomioon ottaen on tärkeää, että niihin viitataan 
yksiselitteisesti perussäädöksessä, jotta taataan selkeys ja varmuus lainsäätäjille ja 
ehdotuksentekijöille.

Tarkistus 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, aitouden sekä 
ravintoarvoihin ja hygieniaan liittyvien 
näkökohtien, eläinten hyvinvoinnin ja 

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, jäljitettävyyden, 
kestävyyden, aitouden sekä ravintoarvoihin 
ja hygieniaan liittyvien näkökohtien, 
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ympäristön kunnioittamisen suhteen; eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön 
kunnioittamisen suhteen;

Or. en

Tarkistus 123
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta - alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden 
turvallisuuden, aitouden sekä 
ravintoarvoihin ja hygieniaan liittyvien 
näkökohtien, eläinten hyvinvoinnin ja 
ympäristön kunnioittamisen suhteen;

a) tiedotus- ja menekinedistämistoimet, 
joissa korostetaan unionin 
maatalouselintarvikkeiden
tuotantomenetelmien erikoispiirteitä 
erityisesti elintarvikkeiden turvallisuuden, 
aitouden sekä ravintoarvoihin ja 
hygieniaan liittyvien näkökohtien, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristön 
kunnioittamisen suhteen;

Or. es

Tarkistus 124
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden
turvallisuuden, aitouden sekä 
ravintoarvoihin ja hygieniaan liittyvien 
näkökohtien, eläinten hyvinvoinnin ja 
ympäristön kunnioittamisen suhteen;

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
unionin maatalouden tuotantomenetelmien 
erikoispiirteitä erityisesti 
elintarviketurvan, elintarvikkeiden 
aitouden sekä ravintoarvoihin ja 
hygieniaan liittyvien näkökohtien, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristön 
kunnioittamisen suhteen;

Or. fr
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Tarkistus 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedotustoimet, jotka koskevat 5 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja aiheita.

b) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
ominaisuuksia ja jotka koskevat 5 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja aiheita.

Or. en

Tarkistus 126
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) syrjäisimmillä alueilla tuotettuja 
laadukkaita maataloustuotteita koskevat 
tiedotus- ja menekinedistämistoimet.

Or. pt

Tarkistus 127
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) menekinedistämistoimet, joilla 
pyritään unionin maatalouden 
tuotantomenetelmien eli ˮeurooppalaisen 
tuotantomallinˮ erikoispiirteiden 
korostamisen lisäksi lisäämään EU:n 
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paikallisen ja alueellisen tuotannon 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
myyntiä. Lisäksi on ryhdyttävä 
menekinedistämistoimiin, joilla 
hyödynnetään paikallisviljelyn ja pienten 
jakeluketjujen tarjoamat mahdollisuudet;

Or. pt

Tarkistus 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistämistoimet, joiden tarkoitus on 
kasvattaa EU:sta peräisin olevien 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
myyntiä.

Or. pl

Perustelu

Johtuu johdanto-osan 2 ja 4 kappaleeseen ehdotetuista muutoksista. 

Tarkistus 129
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) menekinedistämistoimet, joilla 
pyritään lisäämään EU:sta peräisin 
olevien maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden myyntiä.

Or. en
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Perustelu

Menekinedistämistoimia olisi voitava toteuttaa sekä sisämarkkinoilla että kolmansissa 
valtioissa, jotta menekinedistämistä koskeva politiikka olisi asianmukaisesti tasapainotettua.

Tarkistus 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) menekinedistämistoimet, joilla 
pyritään lisäämään EU:ssa tuotettujen 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
myyntiä.

Or. en

Tarkistus 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) menekinedistämistoimet, joilla 
pyritään lisäämään EU:sta peräisin 
olevien maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden myyntiä.

Or. it

Tarkistus 132
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) menekinedistämistoimet, joilla 
pyritään lisäämään EU:sta peräisin 
olevien maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden myyntiä.

Or. it

Perustelu

Menekinedistämis- ja tiedotustoimet eivät vahingoita eurooppalaisten yritysten välistä 
vapaata kilpailua enempää kuin muutkaan EU:n lainsäädännössä säädetyt 
maatalousyrityksille suunnatut tukimuodot. Menekinedistämistoimien on oltava luvallisia 
sisämarkkinoilla myös siitä syystä, että on edelleen lisättävä unionista peräisin olevien 
tuotteiden tunnettuutta ja saatavuutta sisämarkkinoilla, kun otetaan huomioon Euroopan 
ulkopuolelta tulevien tuotteiden aiheuttama yhä suurempi kilpailupaine. 

Tarkistus 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) toimet, joilla taataan suojatun 
alkuperänimityksen, suojatun 
maantieteellisen merkinnän ja aidon 
perinteisen tuotteen suoja ja aitous.

Or. en

Perustelu

Väärennöksien torjumiseksi olisi aiheellista ennakoida EU:n varojen myöntämistä sellaisten 
tuottaja- ja jalostajaryhmien auttamiseksi, jotka hoitavat maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetussa asetuksessa (EU) N:o 1151/2002 olevan 
45 artiklan a ja b kohdassa tarkoitettuja tehtäviä.
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Tarkistus 134
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) toimet, joilla voidaan panna 
täytäntöön maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 
annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012 
45 artiklan a ja b kohdassa säädetyt 
toimenpiteet;

Or. it

Tarkistus 135
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
maataloustuotteiden ja 
maataloustuotteista valmistettujen 
jalostettujen tuotteiden erikoispiirteitä;

Or. en

Tarkistus 136
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) menekinedistämistoimet, joilla 
pyritään lisäämään syrjäisimmiltä alueilta 
peräisin olevien maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden myyntiä, kun otetaan 
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huomioon niiden markkinoille pääsyn 
rajoitukset, edellyttäen, että edistettävät 
tuotteet eivät saa kilpailuetua mantereella 
tuotettuihin tuotteisiin verrattuna;

Or. pt

Tarkistus 137
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) menekinedistämistoimet, joilla 
pyritään lisäämään EU:sta peräisin 
olevien maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden myyntiä.

Or. it

Tarkistus 138
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) menekinedistämistoimet, joilla 
pyritään lisäämään EU:sta peräisin 
olevien maataloustuotteiden ja 
maataloustuotteista valmistettujen 
jalostettujen tuotteiden myyntiä.

Or. en
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Tarkistus 139
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) tiedotus- ja menekinedistämistoimet, 
jotka koskevat sellaisia maataloustuotteita 
ja tiettyjä maataloustuotteista 
valmistettuja elintarvikkeita, joiden 
ominaispiirteenä on lyhyt 
elintarvikehuoltoketju, minkä avulla 
suositaan paikallisia markkinoita ja 
paikallista tuotantoa.

Or. pt

Tarkistus 140
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.

Toimet kolmansissa maissa

Kolmansissa maissa tukikelpoisia toimia 
ovat seuraavat:

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
ominaisuuksia ja jotka koskevat 5 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja aiheita;

b) menekinedistämistoimet, joilla pyritään 
lisäämään EU:sta peräisin olevien 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
myyntiä.

Or. en
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Perustelu

Menekinedistämistoimia olisi voitava toteuttaa sekä sisämarkkinoilla että kolmansissa 
valtioissa, jotta menekinedistämistä koskeva politiikka olisi asianmukaisesti tasapainotettua. 
Tästä syystä 3 artikla sulautetaan 2 artiklaan.

Tarkistus 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.

Toimet kolmansissa maissa

Kolmansissa maissa tukikelpoisia toimia 
ovat seuraavat:

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
ominaisuuksia ja jotka koskevat 5 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja aiheita;

b) menekinedistämistoimet, joilla pyritään 
lisäämään EU:sta peräisin olevien 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
myyntiä.

Or. en

Tarkistus 142
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotustoimet, joissa korostetaan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
ominaisuuksia ja jotka koskevat 5 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja aiheita;

a) tiedotus- ja menekinedistämistoimet, 
joissa korostetaan unionin maatalouden 
tuotantomenetelmien erikoispiirteitä 
erityisesti elintarvikkeiden turvallisuuden, 
jäljitettävyyden, EU:n 
merkintäjärjestelmien, aitouden,
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historian, sekä ravintoarvoihin ja 
hygieniaan liittyvien näkökohtien, 
eläinten hyvinvoinnin, kestävyyden, 
ympäristön kunnioittamisen tai muiden 
tuotantoa koskevien standardien suhteen
ja jotka koskevat 5 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuja aiheita;

Or. en

Tarkistus 143
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin laatujärjestelmiin 
sisältyvien tuotteiden suojelua;

Or. fr

Tarkistus 144
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) syrjäisimmillä alueilla tuotettuja 
laadukkaita maataloustuotteita koskevat 
tiedotus- ja menekinedistämistoimet.

Or. pt
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Tarkistus 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tiedotus- ja menekinedistämistoimia ei 
saa suunnata kaupallisten merkkien 
mukaan. Tuotemerkit voivat kuitenkin olla 
näkyvillä tuotteiden esittely- tai 
maistelutilaisuuksissa sekä tiedotus- ja 
menekinedistämisaineistossa 6 artiklan a 
alakohdan nojalla vahvistettavin 
erityisedellytyksin.

1. Tiedotus- ja menekinedistämistoimia ei 
saa suunnata kaupallisten merkkien 
mukaan. Tuotemerkit voivat kuitenkin olla 
näkyvillä tuotteiden esittely- tai 
maistelutilaisuuksissa sekä tiedotus- ja 
menekinedistämisaineistossa seuraavin 
edellytyksin:

Or. de

Tarkistus 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) on mainittava useampia tuotemerkkejä;

Or. de

Tarkistus 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) kaikki ehdottavien organisaatioiden 
jäsenten tuotemerkit voivat olla näkyvillä 
toimissa;

Or. de



PE529.733v01-00 62/155 AM\1019268FI.doc

FI

Tarkistus 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) kaikkien tuotemerkkien näkyvyys on 
sama; ja 

Or. de

Tarkistus 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) tuotemerkin graafisen esityksen on 
oltava kooltaan pienempi kuin 
toimenpiteen viestin.

Or. de

Tarkistus 150
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedotustoimissa ei saa edistää tuotteen 
kulutusta sen alkuperän vuoksi.
Tuotteiden alkuperä voivat kuitenkin olla 
näkyvillä tiedotus- ja 
menekinedistämisaineistossa 6 artiklan b 
alakohdan mukaisesti vahvistettavin 
erityisedellytyksin.

2. Tuotteiden alkuperä voi olla näkyvillä 
tiedotus- ja menekinedistämisaineistossa 6 
artiklan b alakohdan mukaisesti 
vahvistettavin erityisedellytyksin.
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Or. pt

Tarkistus 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Tiedotustoimissa ei saa edistää tuotteen 
kulutusta sen alkuperän vuoksi. Tuotteiden 
alkuperä voivat kuitenkin olla näkyvillä 
tiedotus- ja menekinedistämisaineistossa 6 
artiklan b alakohdan mukaisesti 
vahvistettavin erityisedellytyksin.

2) Tiedotustoimissa ei saa edistää tuotteen 
kulutusta sen alkuperän vuoksi. Tuotteiden 
alkuperä voi kuitenkin olla näkyvillä 
tiedotus- ja menekinedistämisaineistossa 
seuraavin edellytyksin:

Or. de

Tarkistus 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedotustoimissa ei saa edistää tuotteen 
kulutusta sen alkuperän vuoksi. Tuotteiden 
alkuperä voivat kuitenkin olla näkyvillä 
tiedotus- ja menekinedistämisaineistossa 
6 artiklan b alakohdan mukaisesti 
vahvistettavin erityisedellytyksin.

2. Tiedotustoimissa ei saa edistää tuotteen 
kulutusta sen alkuperän vuoksi. Tuotteiden 
alkuperä voi kuitenkin olla näkyvillä 
tiedotus- ja menekinedistämisaineistossa 
5 artiklan a alakohdassa mainituin 
erityisedellytyksin.

Or. en

Perustelu

Tuotteiden alkuperän mainitsemista koskevat säännöt ovat keskeinen tekijä, josta olisi 
säädettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa.
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Tarkistus 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1151/2011 
mukaisesti rekisteröityjen tuotteiden 
osalta mainitaan alkuperänimitys 
suojellussa muodossaan;

Or. de

Tarkistus 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) sisämarkkinoille suunnatuissa toimissa 
alkuperän graafisen esityksen on oltava 
pienempi kuin eurooppalaisten tietojen; ja

Or. de

Tarkistus 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) kolmansien maiden markkinoita 
koskevissa toimissa alkuperä voidaan 
esittää samalla tasolla kuin 
eurooppalaiset tiedot.

Or. de
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Tarkistus 156
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tuotteisiin, joiden (säännöllinen) 
käyttö voi vahingoittaa kansanterveyttä, ei 
voida soveltaa kokonaisuudessaan tai 
osittain rahoitettavia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia tämän asetuksen 
perusteella.

Or. nl

Tarkistus 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’ 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
puuvilla ja maataloustuotteet, lukuun 
ottamatta tupakkaa.

__________________ __________________
19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

Or. es
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Perustelu

Vaikka puuvilla ei sisällykään SEUT-sopimuksen liitteeseen I, se on maataloustuote, jota ei 
saa jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 158
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416]
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
tupakkaa;

__________________ __________________
19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

Or. it

Perustelu

Yhteisön ohjelmissa kalastusalan toimiin suunnatuilla menekinedistämistoimilla rahoitetaan 
yksittäisiä tiedotus- ja myynninedistämistoimia, joita ei voida rinnastaa kaupallisiin ja 
tiedotustehtäviin, joita esittävät tämän asetuksen nojalla tukea saavat paremmin 
järjestäytyneet toimijat. Alaa koettelevan kriisin vuoksi tukikelpoisiin tuotteisiin on 
sisällytettävä myös kalastus- ja vesiviljelyalan tuotteet. 

Tarkistus 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ʼperussopimusʼ, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
tupakkaa;

__________________ __________________
19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL...).

19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL...).

Or. en

Perustelu

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan tuotteita ei pitäisi sulkea asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, koska yli 60 prosenttia EU:ssa kulutetusta kalasta on maahantuotuja tuotteita. 
Tästä syystä on olennaisen tärkeää, että toteutetaan lisää kotoperäisten ja kestävien 
kalastustuotteiden menekinedistämistoimia sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella.

Tarkistus 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;) 

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä 'perussopimus', 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastustuotteita sekä 
tupakkaa;

__________________ __________________
19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
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yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

Or. pl

Perustelu

Vesiviljelytuotteita pitäisi tukea myös sekä sisämarkkinoilla että kolmansissa maissa.

Tarkistus 161
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita, jos ne ovat 
yksinomaan elintarviketuotteen ainesosia, 
sekä tupakkaa;

__________________ __________________
19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

Or. es

Tarkistus 162
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet ja kalasäilykkeet, lukuun 
ottamatta muita Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 
19[COM(2011)416] liitteessä I lueteltuja 
kalastus- ja vesiviljelytuotteita sekä 
tupakkaa;

__________________ __________________
19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

Or. pt

Tarkistus 163
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
yhteisöstä peräisin olevat
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;

__________________ __________________
19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

Or. it
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Perustelu

Menekinedistämistoimet ja niiden rahoitustuki on kohdistettava yhteisöstä peräisin oleviin 
tuotteisiin, mikä on linjassa ehdotuksen johdanto-osan toisessa kappaleessa ja 8 artiklassa 
todetun kanssa, kun jälkimmäisessä todetaan, että ”tiedotus- ja menekinedistämistoimilla 
edistetään eurooppalaisen maatalouden kilpailukyvyn paranemista”.

Tarkistus 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
yhteisöstä peräisin olevat
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;

__________________ __________________
19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL …...).

Or. it

Tarkistus 165
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ʼperussopimusʼ, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 

a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ʼperussopimusʼ, 
liitteessä I olevassa luettelossa olevat 
maataloustuotteet, lukuun ottamatta 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita sekä tupakkaa;

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 19[COM(2011)416] 
liitteessä I lueteltuja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita, viiniä, tislattuja 
alkoholijuomia sekä tupakkaa;

__________________ __________________
19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL...).

19 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisestä markkinajärjestelystä [...] 
annettu asetus (EU) N:o [KOM(2011)416] 
(EUVL...).

Or. en

Perustelu

EU:n ei pitäisi rahoittaa alkoholin menekinedistämistä. Se olisi epäjohdonmukaista ottaen 
huomioon toimet, joita EU toteuttaa alkoholin väärinkäytön ehkäisemiseksi, ja ristiriidassa 
muiden poliittisten toimien kanssa, joita EU panee täytäntöön ja joita ovat muun muassa 
EU:n kansanterveyspolitiikka, EU:n alkoholistrategia ja sitoumukset, joita EU on tehnyt 
Maailman terveysjärjestöön WHO:hon nähden (WHO:n Global Alcohol Strategy 
-alkoholistrategia).

Tarkistus 166
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) perussopimuksen liitteeseen I 
kuulumattomat jalostetut 
maataloustuotteet;

Or. fr

Tarkistus 167
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet;

b) maataloustuotteista valmistettavat 
jalostetut tuotteet;

Or. en

Tarkistus 168
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet;

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet, mikäli käytetyt 
maatalouden raaka-aineet on tuotettu 
ehdotuksentekijän maassa, kun kyseessä 
on yhden jäsenvaltion ohjelmat, tai kun 
ne on tuotettu ehdotuksentekijöiden 
maissa tuotetuista maatalouden raaka-
aineista, kun kyseessä on usean 
jäsenvaltion ohjelmat.

Or. it

Perustelu

Ehdotuksen johdanto-osan toisessa kappaleessa ja 8 artiklassa mainitun periaatteen mukaan, 
kun jälkimmäisessä todetaan, että ”tiedotus- ja menekinedistämistoimilla edistetään 
eurooppalaisen maatalouden kilpailukyvyn paranemista”, on vältettävä edistämästä yhteisön 
ulkopuolelta tulevista raaka-aineista saatujen jalostustuotteiden myyntiä.
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Tarkistus 169
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet;

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet, riippumatta siitä, onko 
mainituilla tuotteilla nimenomaisesti 
maantieteellinen merkintä vai ei;

Or. en

Tarkistus 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I
olevassa I kohdassa luetellut 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet;

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
luetellut tai asetuksen (EY) N:o 834/2007 
soveltamisalaan sisältyvät 
maataloustuotteet ja elintarvikkeet;

Or. fr

Perustelu

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012 Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 171
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 172
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet;

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut EU:n 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet ja puuvilla;

Or. pl

Perustelu

Eurooppalaiseen menekinedistämisjärjestelmään kuuluvien tuotteiden luettelon tulisi käsittää 
EU:ssa tuotetut tuotteet, jotta eurooppalaisille viljelijöille ja tuottajille varmistettaisiin voitto 
työstään. Lisäksi myös puuvillan tulisi saada tukea, koska se on maataloustuote.
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Tarkistus 173
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet;

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut yhteisöstä 
peräisin olevista maataloustuotteista 
valmistettavat elintarvikkeet;

Or. it

Perustelu

Menekinedistämistoimet ja niiden rahoitustuki on kohdistettava yhteisöstä peräisin oleviin 
tuotteisiin, mikä on linjassa ehdotuksen johdanto-osan toisessa kappaleessa ja 8 artiklassa 
todetun kanssa, kun jälkimmäisessä todetaan, että ”tiedotus- ja menekinedistämistoimilla 
edistetään eurooppalaisen maatalouden kilpailukyvyn paranemista”.

Tarkistus 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut 
maataloustuotteista valmistettavat 
elintarvikkeet;

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I 
olevassa I kohdassa luetellut yhteisöstä 
peräisin olevista maataloustuotteista 
valmistettavat elintarvikkeet;

Or. it
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Tarkistus 175
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) elintarvikkeet, joilla on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1151/2012 mukainen vapaaehtoinen 
laatumerkintä;

Or. it

Tarkistus 176
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alkoholijuomat, joilla on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 110/200820 mukainen suojattu 
maantieteellinen merkintä.

Poistetaan

__________________
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 
päivänä tammikuuta 2008, tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL 
L 39, 13.2.2008, s. 16).

Or. fi

Perustelu

Ottaen huomioon alkoholijuomien vakavat seuraukset kansanterveyteen EU:n ei tulisi tukea 
niiden markkinointia.
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Tarkistus 177
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alkoholijuomat, joilla on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 110/200820 mukainen suojattu 
maantieteellinen merkintä.

Poistetaan.

__________________
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 
15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, 
s. 16).

Or. en

Perustelu

EU:n ei pitäisi rahoittaa alkoholin menekinedistämistä. Se olisi epäjohdonmukaista ottaen 
huomioon toimet, joita EU toteuttaa alkoholin väärinkäytön ehkäisemiseksi, ja ristiriidassa 
muiden poliittisten toimien kanssa, joita EU panee täytäntöön ja joita ovat muun muassa 
EU:n kansanterveyspolitiikka, EU:n alkoholistrategia ja sitoumukset, joita EU on tehnyt 
Maailman terveysjärjestöön WHO:hon nähden (WHO:n Global Alcohol Strategy 
-alkoholistrategia).

Tarkistus 178
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) alkoholijuomat, joilla on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 110/200820 mukainen suojattu 
maantieteellinen merkintä.

c) alkoholijuomat, jotka ovat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 110/200820 mukaisia.

__________________ __________________
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 
15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL 
L 39, 13.2.2008, s. 16).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 
15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL 
L 39, 13.2.2008, s. 16).

Or. pt

Tarkistus 179
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) syrjäisimmällä alueilla tuotetut 
laadukkaat maataloustuotteet.

Or. pt

Tarkistus 180
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kaikki luonnonmukaisesti tuotetut 
elintarvikkeet.
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Or. en

Tarkistus 181
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY 
kansallisten täytäntöönpanosäädösten 
nojalla hyväksytyt 
laatutuotantomenetelmät.

Or. it

Tarkistus 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osaston 
II luvun 2 jaksossa tarkoitettu viini.

Or. it

Tarkistus 183
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Viinin osalta voidaan toteuttaa 
tiedotus- ja menekinedistämistoimia, jos 
asianomaiseen ohjelmaan kuuluu myös 
muita 1 kohdan a tai b alakohdassa 
tarkoitettuja tuotteita.

Poistetaan

Or. fi

Perustelu

Ottaen huomioon alkoholijuomien vakavat seuraukset kansanterveyteen EU:n ei tulisi tukea 
niiden markkinointia.

Tarkistus 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viinin osalta voidaan toteuttaa 
tiedotus- ja menekinedistämistoimia, jos 
asianomaiseen ohjelmaan kuuluu myös 
muita 1 kohdan a tai b alakohdassa 
tarkoitettuja tuotteita.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Viini on sisällytettävä yleisesti eurooppalaiseen menekinedistämispolitiikkaan riippumatta 
siitä, yhdistetäänkö se muihin maataloustuotteisiin.

Tarkistus 185
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta



AM\1019268FI.doc 81/155 PE529.733v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Viinin osalta voidaan toteuttaa 
tiedotus- ja menekinedistämistoimia, jos 
asianomaiseen ohjelmaan kuuluu myös 
muita 1 kohdan a tai b alakohdassa 
tarkoitettuja tuotteita.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 186
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viinin osalta voidaan toteuttaa 
tiedotus- ja menekinedistämistoimia, jos 
asianomaiseen ohjelmaan kuuluu myös 
muita 1 kohdan a tai b alakohdassa 
tarkoitettuja tuotteita.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n ei pitäisi rahoittaa alkoholin menekinedistämistä. Se olisi epäjohdonmukaista ottaen 
huomioon toimet, joita EU toteuttaa alkoholin väärinkäytön ehkäisemiseksi, ja ristiriidassa 
muiden poliittisten toimien kanssa, joita EU panee täytäntöön ja joita ovat muun muassa 
EU:n kansanterveyspolitiikka, EU:n alkoholistrategia ja sitoumukset, joita EU on tehnyt 
Maailman terveysjärjestöön WHO:hon nähden (WHO:n Global Alcohol Strategy 
-alkoholistrategia).

Tarkistus 187
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

2. Viinin osalta voidaan toteuttaa tiedotus-
ja menekinedistämistoimia, jos 
asianomaiseen ohjelmaan kuuluu myös 
muita 1 kohdan a tai b alakohdassa 
tarkoitettuja tuotteita.

2. Viinin osalta voidaan toteuttaa tiedotus-
ja menekinedistämistoimia, jos 
asianomaiseen ohjelmaan kuuluu myös 
muita 1 kohdan a tai b alakohdassa 
tarkoitettuja tuotteita ja jos kyseessä on 
suojatulla alkuperänimityksellä tai 
maantieteellisellä merkinnällä varustettu 
viini.

Or. it

Perustelu

Alkuperä on eurooppalaisten viinien laatua sekä niiden kulttuuri- ja markkina-arvoa selkeästi 
luonnehtiva tieto.

Tarkistus 188
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä ovat 1 artiklan c 
alakohdassa tarkoitetut alkoholijuomat ja 
2 kohdassa tarkoitetut viinit, 
sisämarkkinoille kohdistetut toimet voivat 
koskea ainoastaan kuluttajille annettavaa 
tiedotusta maantieteellisiin merkintöihin 
liittyvistä eurooppalaisista 
laatujärjestelmistä.

Poistetaan

Or. fi

Perustelu

Ottaen huomioon alkoholijuomien vakavat seuraukset kansanterveyteen EU:n ei tulisi tukea 
niiden markkinointia.
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Tarkistus 189
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä ovat 1 artiklan 
c alakohdassa tarkoitetut alkoholijuomat 
ja 2 kohdassa tarkoitetut viinit, 
sisämarkkinoille kohdistetut toimet voivat 
koskea ainoastaan kuluttajille annettavaa 
tiedotusta maantieteellisiin merkintöihin 
liittyvistä eurooppalaisista 
laatujärjestelmistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n ei pitäisi rahoittaa alkoholin menekinedistämistä. Se olisi epäjohdonmukaista ottaen 
huomioon toimet, joita EU toteuttaa alkoholin väärinkäytön ehkäisemiseksi, ja ristiriidassa 
muiden poliittisten toimien kanssa, joita EU panee täytäntöön ja joita ovat muun muassa 
EU:n kansanterveyspolitiikka, EU:n alkoholistrategia ja sitoumukset, joita EU on tehnyt 
Maailman terveysjärjestöön WHO:hon nähden (WHO:n Global Alcohol Strategy 
-alkoholistrategia).

Tarkistus 190
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä ovat 1 artiklan c 
alakohdassa tarkoitetut alkoholijuomat ja 
2 kohdassa tarkoitetut viinit, 
sisämarkkinoille kohdistetut toimet voivat 
koskea ainoastaan kuluttajille annettavaa 
tiedotusta maantieteellisiin merkintöihin 
liittyvistä eurooppalaisista 
laatujärjestelmistä.

3. Kun kyseessä ovat 1 artiklan 
c alakohdassa tarkoitetut alkoholijuomat ja 
viinit, sisämarkkinoille kohdistetut toimet 
voivat koskea ainoastaan kuluttajille 
annettavaa tiedotusta maantieteellisiin 
merkintöihin liittyvistä eurooppalaisista 
laatujärjestelmistä.
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Or. fr

Tarkistus 191
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä ovat 1 artiklan c 
alakohdassa tarkoitetut alkoholijuomat ja 2 
kohdassa tarkoitetut viinit, 
sisämarkkinoille kohdistetut toimet voivat 
koskea ainoastaan kuluttajille annettavaa 
tiedotusta maantieteellisiin merkintöihin 
liittyvistä eurooppalaisista 
laatujärjestelmistä.

3. Kun kyseessä ovat 1 artiklan c 
alakohdassa tarkoitetut alkoholijuomat, 
sisämarkkinoille kohdistetut toimet voivat 
koskea ainoastaan kuluttajille annettavaa 
tiedotusta maantieteellisiin merkintöihin 
liittyvistä eurooppalaisista 
laatujärjestelmistä.

Or. it

Tarkistus 192
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Aiheet, joita tarkoitetaan 2 artiklan 
b alakohdassa ja 3 artiklan a alakohdassa, 
ovat seuraavat:

4. Aiheet, joita tarkoitetaan 2 artiklan 
b alakohdassa, 2 artiklan c alakohdassa ja 
2 artiklan d alakohdassa, ovat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 193
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) asetuksessa (EU) N:o 1151/2012, 
asetuksessa (EY) N:o 110/2008 ja 
[maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 
annetun] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
(KOM(2011)626)) 70 artiklassa säädetyt 
laatujärjestelmät;

a) asetuksessa (EU) N:o 1151/2012, 
mukaan lukien tämän saman asetuksen 
12 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut 
nimet, symbolit ja merkinnät, asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 ja [maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) annetun] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
(KOM(2011)626)) 70 artiklassa säädetyt 
laatujärjestelmät

Or. it

Tarkistus 194
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 834/200721 määritelty 
luonnonmukainen tuotantomenetelmä;

b) neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 834/200721 määritelty 
luonnonmukainen tuotantomenetelmä,
mukaan lukien sekä EU:n että kansalliset 
luonnonmukaisen maatalouden 
tunnukset;

__________________ __________________
21 Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 
20.7.2007, s. 1).

21 Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007,
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 
20.7.2007, s. 1).

Or. en
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Tarkistus 195
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden vapaaehtoiset 
sertifiointiohjelmat, joiden on tunnustettu 
olevan maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden vapaaehtoisia 
sertifiointiohjelmia koskevia parhaista 
käytäntöjä koskevien EU:n suuntaviivojen 
mukaisia.

Or. de

Perustelu

Elintarvikkeiden laadun edistämiseksi tarvitaan EU:n tiukkojen standardien lisäksi myös 
muita tiukempia laatuvaatimuksia, kuten SMM/SAN-merkintöjä tai vastaavia kansallisia 
laatuohjelmia. Kun niistä on ilmoitettu EU:lle, ne vastaavat kaikkia kilpailuoikeuden 
vaatimuksia ja niitä voidaan käyttää myös menekinedistämisohjelmina.

Tarkistus 196
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) komission tiedonannon ”EU:n 
suuntaviivat maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden vapaaehtoisia 
sertifiointiohjelmia koskevista parhaista 
käytännöistä” (2010/C341/04) mukaiset 
vapaaehtoiset laatujärjestelmät.

Or. pl
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Perustelu

Vapaaehtoiset laatujärjestelmät ovat avoinna toimitusketjun jokaisella tasolla kaikille 
osallistujille ja tukevat näin Euroopan maatalouden lisäarvoa.

Tarkistus 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) perussopimuksen liitteessä I luetellut 
yhteisön tai kansalliset 
maataloustuotteiden laatujärjestelmät tai 
muut vastaavat toimet, joilla taataan 
elintarvikkeiden korkea laatu ja 
turvallisuus.

Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisalassa on otettava huomioon muut tuotteet kuin suojattu 
alkuperänimitys, suojattu maantieteellinen merkintä ja aito perinteinen tuote. Asetuksen 
soveltamisalassa olisi myös otettava huomioon yhteisön tai kansalliset maataloustuotteiden 
laatujärjestelmät.

Tarkistus 198
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) perussopimuksen liitteessä I luetellut 
yhteisön tai kansalliset 
maataloustuotteiden laatujärjestelmät.

Or. en
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Tarkistus 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden kansalliset 
laatujärjestelmät.

Or. en

Perustelu

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 200
George Lyon, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden kansalliset 
laatujärjestelmät.
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Or. en

Perustelu

Kansalliset laatujärjestelmät olisi sisällytettävä olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti, 
jotta saavutetaan tavoite eli tietoisuuden lisääminen korkeista normeista, unionin 
elintarvikkeita tuottavan maatalouden korkeista normeista sekä turvallisuuteen, terveyteen ja 
eläinten hyvinvointiin liittyvistä näkökohdista.

Tarkistus 201
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) maataloustuotteiden ja 
elintarviketuotteiden kansalliset 
laatujärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 202
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kansalliset laatujärjestelmät 
kolmansien valtioiden ohjelmien 
kohdalla.

Or. en

Tarkistus 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) perussopimuksen liitteessä I luetellut 
yhteisön tai kansalliset 
maataloustuotteiden laatujärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 204
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) asetuksen (EY) N:o 1305/2013 
16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut laatujärjestelmät;

Or. it

Tarkistus 205
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) lyhyen toimitusketjun tuotteet ja 
suoraan myytävät tuotteet;

Or. it

Perustelu

On syytä edistää suoramyyntiä ja ”lyhyen toimitusketjun” kehittämistä asianmukaisin 
myynninedistämis- ja tiedotustoimin varsinkin sisämarkkinoilla paikallisten yritysten 
kehittymisen ja alueellisen kehityksen tukemiseksi kuluttajien vaatimusten mukaisesti.
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Tarkistus 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY 
kansallisten täytäntöönpanosäädösten 
nojalla hyväksytyt 
laatutuotantomenetelmät.

Or. it

Tarkistus 207
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) kolmansien valtioiden ohjelmien 
kohdalla yksityiset laatujärjestelmät, 
joissa mennään EU:n lakisääteisiä 
vaatimuksia pidemmälle elintarvikkeiden 
turvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja 
kestävyyttä koskevien tuotannon 
standardien alalla.

Or. en

Tarkistus 208
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c b) vapaaehtoiset kansalliset 
sertifiointiohjelmat noudattaen EU:n 
suuntaviivoja maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden vapaaehtoisia 
sertifiointiohjelmia koskevista parhaista 
käytännöistä.

Or. it

Perustelu

Vapaaehtoiset kansalliset sertifiointiohjelmat vastaavat unionin tavoitetta parantaa 
eurooppalaisen tuotannon laatua. On tärkeää, että tuottajia, joilla ei ole mahdollisuutta 
noudattaa eurooppalaisia laatujärjestelmiä, kannustetaan kuitenkin panostamaan omien 
tuotteidensa laadun parantamiseen sellaisten kansallisten sertifiointiohjelmien avulla, joille 
on siksi varmistettava riittävä näkyvyys, tiedotus ja tunnetuksi tekeminen.

Tarkistus 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) asetuksen (EY) N:o 1305/2013 
16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut laatujärjestelmät.

Or. it

Tarkistus 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
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Tuotteiden alkuperä voidaan mainita 
ottaen huomioon 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut toimet.

Siirretään komissiolle valta antaa 
tuotteiden alkuperän mainitsemista 
koskevien erityisedellytyksien osalta 
täytäntöönpanosäädöksiä 24 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tuotteiden alkuperän mainitsemista koskevat säännöt ovat keskeinen tekijä, josta olisi 
saavutettava yhteisymmärrys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa.

Tarkistus 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.

Siirretty säädösvalta

Siirretään komissiolle valta antaa 23 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat seuraavia:

a) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tavaramerkkien näkyvyyttä koskevia 
erityisedellytyksiä tuotteiden esittely- tai 
maistelutilaisuuksissa sekä tiedotus- ja 
menekinedistämisaineistossa;

b) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
tuotteiden alkuperän mainitsemista 
koskevia edellytyksiä.

Or. de
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Tarkistus 212
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Siirretty säädösvalta Siirretty säädösvalta ja 
täytäntöönpanovalta

Or. en

Tarkistus 213
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
tuotteiden alkuperän mainitsemista 
koskevia edellytyksiä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
tuotteiden alkuperän mainitsemista 
koskevia edellytyksiä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tuotteiden alkuperän mainitsemista koskevat säännöt ovat keskeinen tekijä, josta olisi 
säädettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa.

Tarkistus 215
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 24 artiklan mukaisin 
täytäntöönpanosäädöksin 4 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut tuotteiden
alkuperän mainitsemista koskevat 
erityisedellytykset.

Or. en

Tarkistus 216
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) maatalouselintarvikealan monialaiset 
organisaatiot, yksityiset yritykset ja pk-
yritykset.

Or. ro

Tarkistus 217
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ryhmät. 
Ryhmien on edustettava ohjelman 
kohteena olevaa laatujärjestelmää.

Or. it

Tarkistus 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ehdotuksentekijöiden on 
mahdollisuuksien mukaan edustettava 
asianomaista alaa yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Ehdotuspyyntöön vastaavien ehdotuksentekijöiden olisi mahdollisuuksien mukaan edustettava 
alaa. Tämä peruste olisi otettava huomioon arvioitaessa kelpoisuusperusteita keskenään 
kilpailevien ehdotuksentekijöiden kohdalla.

Tarkistus 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ehdotuksentekijän on edustettava alaa 
kansallisella tai Euroopan tasolla.

Ehdotetut ohjelmat on toteutettava 
vähintään yhden ja enintään kolmen 
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vuoden aikana, ja niiden laajuuden on 
oltava huomattava ja katettava vähintään 
kansallinen taso.

Or. de

Tarkistus 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tiedotus- ja menekinedistämistoimilla 
edistetään eurooppalaisen maatalouden 
kilpailukyvyn paranemista 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa. 
Tavoitteet vahvistetaan 2 kohdassa 
tarkoitetussa työohjelmassa.

1. Tiedotus- ja menekinedistämistoimilla 
edistetään eurooppalaisen maatalouden 
kilpailukyvyn paranemista 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa. 
Tavoitteet vahvistetaan 2 kohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa ja 
ne annetaan tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Menettelyn avoimuuden takaamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi saatava 
tilaisuus keskustella työohjelmasta vuosittain.

Tarkistus 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy delegoidulla 
säädöksellä unionin tiedotus- ja 
menekinedistämisstrategian, jossa 
määritetään markkinoilla noudatettavat 
painopistealat sekä tuotteet ja 
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viestintätoimet.

Or. en

Perustelu

Vuotuisella toimintasuunnitelmalla, jossa komissio määrittää tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien painopistealat, estetään niiden täytäntöönpano. Tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien olisi perustuttava pitkäaikaiseen tiedotus- ja 
menekinedistämisstrategiaan eikä ainoastaan vuotuiseen toimintasuunnitelmaan. 

Tarkistus 222
George Lyon, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Työohjelmaa suunnitellessaan komission 
on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
kannat ja pyydettävä niitä sekä 
25 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
ryhmää esittämään lausunnon.

Or. en

Perustelu

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission on kahden vuoden välein 
esitettävä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus edellisessä 
alakohdassa tarkoitetun strategian 
täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi säännöllisesti tiedotettava unionin tiedotus- ja 
menekinedistämisstrategian täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon 
maatalouselintarvikkeiden menekinedistämispolitiikan merkitys.

Tarkistus 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksin työohjelman, 
jossa esitetään tavoitteet, painopistealueet, 
odotetut tulokset, täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
rahoitussuunnitelman kokonaismäärä. Siinä 
myös kuvataan tärkeimmät 
arviointiperusteet ja rahoitettavat toimet, 
mainitaan kullekin toimityypille myönnetyt 
määrät sekä esitetään alustava 
täytäntöönpanoaikataulu ja avustuksille 
myönnettävän yhteisrahoituksen 
enimmäisosuus.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 23 artiklan 
mukaisesti ja perustuen 1 artiklassa 
lueteltuihin tavoitteisiin, jotka koskevat 
sellaisen työohjelman hyväksymistä, jossa 
esitetään tavoitteet, painopistealueet, 
odotetut tulokset, täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
rahoitussuunnitelman kokonaismäärä. Siinä 
myös kuvataan tärkeimmät 
arviointiperusteet ja rahoitettavat toimet, 
mainitaan kullekin toimityypille myönnetyt 
määrät sekä esitetään alustava 
täytäntöönpanoaikataulu ja avustuksille 
myönnettävän yhteisrahoituksen 
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enimmäisosuus.

Or. en

Tarkistus 225
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksin työohjelman, 
jossa esitetään tavoitteet, painopistealueet, 
odotetut tulokset, täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
rahoitussuunnitelman kokonaismäärä. Siinä 
myös kuvataan tärkeimmät 
arviointiperusteet ja rahoitettavat toimet, 
mainitaan kullekin toimityypille myönnetyt 
määrät sekä esitetään alustava 
täytäntöönpanoaikataulu ja avustuksille 
myönnettävän yhteisrahoituksen 
enimmäisosuus.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksin kerran vuodessa 
työohjelman, jossa esitetään tavoitteet, 
painopistealueet, odotetut tulokset, 
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja rahoitussuunnitelman 
kokonaismäärä. Työohjelmaan on 
sisällytettävä luettelo tämän asetuksen 
liitteessä tarkoitetuista tuotteista, joihin 
nähden voidaan toteuttaa pysyviä 
menekinedistämis- ja tiedotustoimia. Siinä 
myös kuvataan tärkeimmät 
arviointiperusteet ja rahoitettavat toimet, 
mainitaan kullekin toimityypille myönnetyt 
määrät sekä esitetään alustava 
täytäntöönpanoaikataulu ja avustuksille 
myönnettävän yhteisrahoituksen 
enimmäisosuus.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa on lueteltava sellaiset perustuotteet, joihin nähden voidaan toteuttaa 
menekinedistämistoimia. Oletuksena on, että näihin tuotteisiin nähden voidaan toteuttaa 
menekinedistämistoimia poikkeuksetta kaikkina vuosina. Vuotuiseen työohjelmaan on myös 
mahdollista lisätä ensisijaisessa asemassa olevia tuotteita, jotka ovat muita kuin 
perustuotteita.
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Tarkistus 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksin työohjelman, 
jossa esitetään tavoitteet, painopistealueet, 
odotetut tulokset, täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
rahoitussuunnitelman kokonaismäärä. Siinä 
myös kuvataan tärkeimmät 
arviointiperusteet ja rahoitettavat toimet, 
mainitaan kullekin toimityypille myönnetyt 
määrät sekä esitetään alustava 
täytäntöönpanoaikataulu ja avustuksille 
myönnettävän yhteisrahoituksen 
enimmäisosuus.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksin työohjelman, 
jossa esitetään tavoitteet, odotetut tulokset, 
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja rahoitussuunnitelman 
kokonaismäärä. Siinä myös kuvataan 
rahoitettavat toimet, mainitaan kullekin 
toimityypille myönnetyt määrät sekä 
esitetään alustava täytäntöönpanoaikataulu 
ja avustuksille myönnettävän 
yhteisrahoituksen enimmäisosuus.

Or. en

Perustelu

Vuotuisella toimintasuunnitelmalla, jossa komissio määrittää tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien painopistealat, estetään niiden täytäntöönpano. Tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien olisi perustuttava pitkäaikaiseen tiedotus- ja 
menekinedistämisstrategiaan eikä ainoastaan vuotuiseen toimintasuunnitelmaan. Lisäksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi säännöllisesti tiedotettava unionin tiedotus- ja 
menekinedistämisstrategian täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon 
maatalouselintarvikkeiden menekinedistämispolitiikan merkitys.

Tarkistus 227
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksin työohjelman, 
jossa esitetään tavoitteet, painopistealueet, 

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksin jäsenvaltioiden 
etujen mukaisen työohjelman, jossa 
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odotetut tulokset, täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
rahoitussuunnitelman kokonaismäärä. Siinä 
myös kuvataan tärkeimmät 
arviointiperusteet ja rahoitettavat toimet, 
mainitaan kullekin toimityypille myönnetyt 
määrät sekä esitetään alustava 
täytäntöönpanoaikataulu ja avustuksille 
myönnettävän yhteisrahoituksen 
enimmäisosuus.

esitetään tavoitteet, painopistealueet, 
odotetut tulokset, täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
rahoitussuunnitelman kokonaismäärä. Siinä 
myös kuvataan tärkeimmät 
arviointiperusteet ja rahoitettavat toimet, 
mainitaan kullekin toimityypille myönnetyt 
määrät sekä esitetään alustava 
täytäntöönpanoaikataulu ja avustuksille 
myönnettävän yhteisrahoituksen 
enimmäisosuus.

Or. pt

Tarkistus 228
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Työohjelman kesto on neljä vuotta, mutta 
sitä voidaan tarkistaa ja tarvittaessa 
oikaista vuosittain.

Or. lv

Tarkistus 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaa suunnitellessaan komission on 
otettava huomioon ylänkö- ja 
saarialueiden sekä syrjäisimpien alueiden 
erityiset luonnonhaitat.

Or. en
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Tarkistus 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä työohjelmaa koskeva päätös komission sijaan.

Tarkistus 232
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu työohjelma 3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu työohjelma 
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pannaan täytäntöön pannaan täytäntöön kahdesti vuodessa

Or. en

Perustelu

Asetuksessa on tuotava julki, miten usein sekä työohjelma että ehdotuspyyntö on annettava 
tarkasteltavaksi. Työohjelma (lisäpainopisteet perustuotteiden lisäksi) olisi annettava 
tarkasteltavaksi kerran vuodessa, kun taas ohjelmia koskeva ehdotuspyyntö olisi annettava 
tarkasteltavaksi kahdesti vuodessa, kuten nykyäänkin. Nykyinen järjestelmä, jossa ohjelmat 
annettava tarkasteltavaksi kahdesti vuodessa, on hyvin tehokas, eikä toimenpidettä ole syytä 
muuttaa.

Tarkistus 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhden jäsenvaltion ohjelmien osalta 
komission julkaisemalla ehdotuspyynnöllä,
jossa esitetään erityisesti 
osallistumisedellytykset ja tärkeimmät 
arviointiperusteet;

a) yhden jäsenvaltion ohjelmien osalta 
kahdella komission julkaisemalla 
ehdotuspyynnöllä, joissa esitetään 
erityisesti osallistumisedellytykset ja 
tärkeimmät arviointiperusteet;

Or. it

Tarkistus 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) usean jäsenvaltion ohjelmien osalta 
komission julkaisemalla asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/201223 I osan VI osaston 
mukaisella ehdotuspyynnöllä.

b) usean jäsenvaltion ohjelmien osalta 
kahdella komission julkaisemalla 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201223 I 
osan VI osaston mukaisella 
ehdotuspyynnöllä.

__________________ __________________



AM\1019268FI.doc 105/155 PE529.733v01-00

FI

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 kumoamisesta (EYVL L 
298, 26.10.2012, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 kumoamisesta (EYVL L 
298, 26.10.2012, s. 1).

Or. it

Tarkistus 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä a ja b kohdassa tarkoitetuissa 
ehdotuspyynnöissä on otettava huomioon 
ylänkö- ja saarialueiden sekä 
syrjäisimpien alueiden erityiset 
luonnonhaitat.

Or. en

Tarkistus 236
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission on myös hyväksyttävä 2 ja 
3 artiklassa kuvatun kaltaiset tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, joita 
harjoitetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ja tämän asetuksen 7 artiklassa 
määriteltyjen toimijoiden kanssa. 
Tällaisia toimia voivat olla erityisesti 
osallistuminen kansainvälisen tason 
messuille ja näyttelyihin unionin 
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tuotteiden tuotekuvan parantamiseen 
tähtäävillä näyttelyosastoilla tai toimilla.

Or. pt

Tarkistus 237
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio kehittää teknisen tuen 
palveluja, joilla lisätään tietämystä eri 
markkinoista, pidetään yllä dynaamista 
tiedotus- ja menekinedistämispolitiikkaan 
liittyvää elinkeinoelämän verkostoa sekä 
parannetaan tietämystä ohjelmien 
laadintaan ja täytäntöönpanoon liittyvästä 
lainsäädännöstä.

2. Komissio kehittää teknisen tuen 
palveluja, joilla lisätään tietämystä eri 
markkinoista, rahoitetaan kaupallisia 
tutustumiskäyntejä, pidetään yllä 
dynaamista tiedotus- ja 
menekinedistämispolitiikkaan liittyvää 
elinkeinoelämän verkostoa sekä 
parannetaan tietämystä ohjelmien 
laadintaan ja täytäntöönpanoon liittyvästä 
lainsäädännöstä. Komission on myös 
laadittava selkeä ja kattava opas, jonka 
avulla mahdolliset tuensaajat voivat 
noudattaa tähän politiikkaan liittyviä 
määräyksiä ja menettelyjä.

Or. pt

Tarkistus 238
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio kehittää teknisen tuen 
palveluja, joilla lisätään tietämystä eri 
markkinoista, pidetään yllä dynaamista 
tiedotus- ja menekinedistämispolitiikkaan 
liittyvää elinkeinoelämän verkostoa sekä 
parannetaan tietämystä ohjelmien 

2. Komissio kehittää teknisen tuen 
palveluja, joilla lisätään tietämystä eri 
markkinoista, autetaan tuottajia 
torjumaan tuotteidensa väärentämistä,
pidetään yllä dynaamista tiedotus- ja 
menekinedistämispolitiikkaan liittyvää 
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laadintaan ja täytäntöönpanoon liittyvästä 
lainsäädännöstä.

elinkeinoelämän verkostoa sekä 
parannetaan tietämystä ohjelmien 
laadintaan ja täytäntöönpanoon liittyvästä 
lainsäädännöstä.

Or. fr

Tarkistus 239
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio kehittää teknisen tuen 
palveluja, joilla lisätään tietämystä eri 
markkinoista, pidetään yllä dynaamista 
tiedotus- ja menekinedistämispolitiikkaan 
liittyvää elinkeinoelämän verkostoa sekä 
parannetaan tietämystä ohjelmien 
laadintaan ja täytäntöönpanoon liittyvästä 
lainsäädännöstä.

2. Komissio kehittää teknisen tuen 
palveluja, joilla lisätään tietämystä eri 
markkinoista, autetaan tuottajia 
torjumaan väärennettyjä tuotteita, 
pidetään yllä dynaamista tiedotus- ja 
menekinedistämispolitiikkaan liittyvää 
elinkeinoelämän verkostoa sekä 
parannetaan tietämystä ohjelmien 
laadintaan ja täytäntöönpanoon liittyvästä 
lainsäädännöstä.

Or. it

Tarkistus 240
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan komission on 
kannustettava jäsenvaltioita ja alueita 
sisällyttämään paikallistuotanto yhdeksi 
valintaperusteeksi, jonka perusteella 
maataloustuotteita ja tiettyjä 
maataloustuotteista valmistettavia 
elintarvikkeita toimitetaan muun muassa 
kouluihin, nuoriso-asuntoloihin, 
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vanhainkoteihin, sosiaalisen 
solidaarisuuden laitoksiin ja julkisille 
toimijoille. Tämä on entistä tärkeämpää, 
kun otetaan huomioon näiden tuotteiden 
tuoreus ja se, että muun muassa 
käyttöikää pidentäviä kemiallisia tuotteita 
ja säilöntäaineita ei tarvitse käyttää ja että 
tällä tavalla kannustetaan käyttämään 
lyhyitä elintarvikeketjuja.

Or. pt

Tarkistus 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
toteutetaan menekinedistämis- ja 
tiedotuskampanjoita 1 a artiklan 
b alakohdassa tarkoitettujen kriisien 
yhteydessä soveltamatta 24 artiklan 2 tai 
3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, jotta 
varmistetaan, että kampanjoita 
toteutetaan ripeästi ja tehokkaasti.

Or. fr

Perustelu

Liittyy esittelijän esittämään tarkistukseen 12, jossa luodaan uusi 1 a artikla. On 
välttämätöntä, että kriisin tapauksessa menekinedistämiskampanjoita voidaan toteuttaa 
erityistä menettelyä noudattaen riittävän nopeasti kampanjan tehokkuuden takaamiseksi.

Tarkistus 242
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ja valitsee yhden 
jäsenvaltion ohjelmia koskevat ehdotukset 
8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ehdotuspyynnön perusteella.

1. Jäsenvaltion on arvioitava 
ohjelmaehdotuksia ensimmäisellä 
kierroksella, minkä jälkeen valitut 
ehdotukset toimitetaan komissiolle. 
Jäsenvaltion arvioinnin jälkeen komissio 
arvioi ja valitsee yhden jäsenvaltion 
ohjelmia koskevat ehdotukset 8 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
ehdotuspyynnön perusteella.

Or. en

Perustelu

Komission lisäksi jäsenvaltioiden olisi osallistuttava yhden jäsenvaltion ohjelmien 
valintamenettelyyn ensimmäisellä kierroksella, koska jäsenvaltiot vastaavat yhden 
jäsenvaltion ohjelmien täytäntöönpanosta, seurannasta ja valvonnasta. Tämä nykyinen 
järjestelmä on hyvin tehokas, minkä lisäksi jäsenvaltioilla on riittävästi kokemusta, jotta ne 
voivat valita parhaan ohjelman ennakkovalintamenettelyssä ja toimittaa ne sen jälkeen 
komissiolle.

Tarkistus 243
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ja valitsee yhden 
jäsenvaltion ohjelmia koskevat ehdotukset 
8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ehdotuspyynnön perusteella.

1. Komissio arvioi ja valitsee 
jäsenvaltioille tiedotettuaan ja niiden 
lausunnon vastaanotettuaan yhden 
jäsenvaltion ohjelmia koskevat ehdotukset 
8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ehdotuspyynnön perusteella.

Or. en
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Tarkistus 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ja valitsee yhden 
jäsenvaltion ohjelmia koskevat ehdotukset 
8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ehdotuspyynnön perusteella.

1. Komissio arvioi ja valitsee yhden 
jäsenvaltion ohjelmia koskevat ehdotukset 
8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ehdotuspyynnön perusteella 
toimitettuaan ensin hakemuksien 
luettelon jäsenvaltioille ja pyydettyään 
niitä esittämään lausunnon.

Or. en

Tarkistus 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ja valitsee yhden 
jäsenvaltion ohjelmia koskevat ehdotukset 
8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ehdotuspyynnön perusteella.

1. Komissio arvioi ja valitsee yhden 
jäsenvaltion ohjelmia koskevat ehdotukset 
8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ehdotuspyynnön perusteella 
toimitettuaan ensin hakemuksien 
luettelon jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Prosessin avoimuuteen liittyvänä vähimmäisvaatimuksena ja yhtäläisen kohtelun 
takaamiseksi komission olisi kuultava jäsenvaltioita prosessin alussa eikä vasta silloin, kun 
arviointi laaditaan.
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Tarkistus 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Jäsenvaltiot voivat kattaa 
enintään 20–30 prosenttia 
kustannuksista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

Or. en

Perustelu

Raja-arvo eli 50 prosenttia on liian korkea monille pienille toimijoille. Jäsenvaltioiden 
yhteisrahoituksen olisi oltava mahdollinen, jotta myös pienet toimijat saavat tilaisuuden 
osallistua toimeen. Jäsenvaltioiden esittämien ohjelmaehdotuksien määrä vähenisi 
yhteisrahoituksen täydellisen poistamisen myötä.

Tarkistus 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 60 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Jäsenvaltiot voisivat vastata 
20 prosenttiin saakka kustannuksista.
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. it
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Tarkistus 248
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Jäsenvaltiot voivat kattaa 
enintään 20 prosenttia kustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. pt

Tarkistus 249
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Jäsenvaltiot voivat vastata 
enintään 30 prosentista kustannuksista.
Lopuista menoista vastaa ehdotuksentekijä.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden myöntämä vapaaehtoinen yhteisrahoitus olisi säilytettävä.
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Tarkistus 250
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 30-
prosenttisesti jäsenvaltio ja muilta osin 
ehdotuksentekijä.

Or. en

Perustelu

Nykyinen järjestelmä eli ohjelmien yhteisrahoitus on hyvin tehokas, eikä sitä ole syytä 
muuttaa. Joissakin tapauksissa yhteisrahoitus on olennaisen tärkeä ehdotuksentekijöille. 
Ilman tätä mahdollisuutta ohjelmaehdotuksien määrä vähenisi jyrkästi.

Tarkistus 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Jäsenvaltion osuus voi olla 
enimmillään 30 prosenttia.

Or. pl
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Tarkistus 252
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Jäsenvaltiot voivat kattaa 
enintään 30 prosenttia kustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. en

Tarkistus 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Jäsenvaltiot voivat kattaa 
enintään 30 prosenttia kustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. en

Tarkistus 254
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
ehdotuksentekijä tai jäsenvaltio, joka 
päättää myöntää kansallista 
yhteisrahoitusta.

Or. ro

Tarkistus 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
ehdotuksentekijä.

Or. en

Perustelu

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 256
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Arvonlisävero, josta ei voi saada 
palautusta ja jonka tuensaajat ovat 
tosiasiallisesti ja lopullisesti maksaneet, 
sisältyy tukikelpoisiin menoihin. Lopuista 
menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. it

Perustelu

Unionin rahoitusosuuden nosto 75 prosenttiin tasoittaa asetuksessa N:o 3/2008 säädetyn 
kansallisen yhteisrahoituksen mahdollisuuden poistamista, ja se on ratkaiseva monien 
tukikelpoisten toimijoiden ohjelmiin osallistumisen kannalta. Eriarvoisen kohtelun 
estämiseksi ehdotuksentekijöiden, joiden on maksettava arvonlisäveroa, josta ei voi saada 
palautusta, osalta ehdotetaan, että alv sisällytettäisiin tukikelpoisiin menoihin silloin, kun 
ehdotuksentekijä on sen tosiasiallisesti ja lopullisesti maksanut.

Tarkistus 257
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Arvonlisävero, josta ei voi saada 
palautusta ja jonka tuensaajat ovat 
tosiasiallisesti ja lopullisesti maksaneet, 
sisältyy tukikelpoisiin menoihin. Lopuista 
menoista vastaa yksinomaan 
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ehdotuksentekijä.

Or. it

Tarkistus 258
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 60 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

Or. it

Perustelu

Unionin rahoitusosuutta on nostettava, jos jäsenvaltioiden yhteisrahoituksen poissulkeminen 
hyväksytään valtiontukien muodostumisen estämiseksi.

Tarkistus 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 60 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

Or. it
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Tarkistus 260
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä.

1. Yhden jäsenvaltion ohjelmille 
myönnettävä unionin rahoitusosuus voi 
olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Lopuista menoista vastaa 
yksinomaan ehdotuksentekijä. Jäsenvaltiot 
eivät voi osallistua menoihin.

Or. nl

Tarkistus 261
George Lyon, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ehdotuksentekijöiden rahoitusosuudet 
voidaan saada veroluonteisista tai 
pakollisista maksuista.

Or. en

Perustelu

Nykyisissä säännöissä, jotka on vahvistettu maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 17. joulukuuta 2007 
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3/2008, mahdollistetaan veroluonteisten ja 
pakollisten maksujen käyttö menekinedistämistoimien yhteisrahoitusta varten. Ehdotusta olisi 
tarkistettava, jotta selvennetään, että tämä on edelleen luvallista.
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Tarkistus 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat osallistua yhden 
jäsenvaltion ohjelmien rahoitukseen. 
Jäsenvaltioiden rahoitusosuus voi olla 
enintään 30 prosenttia tukikelpoisista 
menoista.

Or. en

Perustelu

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 263
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun

Poistetaan.

a) kyseessä on yhteen tai useampaan 
kolmanteen maahan suunnattu yhden 
jäsenvaltion ohjelma;

b) kyseessä ovat hedelmiin ja 
vihanneksiin liittyvät tiedotus- ja 
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menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Or. it

Tarkistus 264
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun

Poistetaan.

a) kyseessä on yhteen tai useampaan 
kolmanteen maahan suunnattu yhden 
jäsenvaltion ohjelma;

b) kyseessä ovat hedelmiin ja 
vihanneksiin liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Or. en

Tarkistus 265
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 80, kun

Or. ro
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Tarkistus 266
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 75, kun

Or. pt

Tarkistus 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 70, kun

Or. it

Tarkistus 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 70, kun

Or. it
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Tarkistus 269
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 65, kun

Or. it

Perustelu

Unionin rahoitusosuuden nostamisesta, jota ehdotetaan 15 artiklan 1 kohdassa, aiheutuva 
muutos 

Tarkistus 270
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun

2. Euroopan unionin vastuulla oleva 
prosenttiosuus on 60, kun

Or. pt

Tarkistus 271
George Lyon, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta korotetaan 
60 prosenttiin, kun kyseessä on yhteen tai 
useampaan kolmanteen maahan 
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suunnattu yhden jäsenvaltion ohjelma;

Or. en

Tarkistus 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 60, kun kyseessä ovat 
hedelmiin ja vihanneksiin liittyvät 
tiedotus- ja menekinedistämistoimet, jotka 
on suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Or. es

Perustelu

Kolmansissa maissa toteutettavien toimien kannustamiseksi on ehdotuksentekijöiden 
maksamien prosenttiosuuksien pysyttävä ennallaan, koska jäsenvaltiot eivät enää osallistu 
rahoitukseen.

Tarkistus 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 80, kun kyseessä on 
yhteen tai useampaan kolmanteen 
maahan suunnattu yhden jäsenvaltion 
ohjelma.

Or. es
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Perustelu

Kolmansissa maissa toteutettavien toimien kannustamiseksi on ehdotuksentekijöiden 
maksamien prosenttiosuuksien pysyttävä ennallaan, koska jäsenvaltiot eivät enää osallistu 
rahoitukseen.

Tarkistus 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseessä on yhteen tai useampaan 
kolmanteen maahan suunnattu yhden 
jäsenvaltion ohjelma;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Teksti sisältyy ensimmäiseen kohtaan. Sitä ei poisteta ehdotuksesta.

Tarkistus 275
George Lyon, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseessä on yhteen tai useampaan 
kolmanteen maahan suunnattu yhden 
jäsenvaltion ohjelma;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä ovat hedelmiin ja 
vihanneksiin liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Teksti sisältyy ensimmäiseen kohtaan. Sitä ei poisteta ehdotuksesta.

Tarkistus 277
George Lyon, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä ovat hedelmiin ja 
vihanneksiin liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeetonta, koska siihen on jo varauduttu EU:n hedelmien ja vihannesten 
koulujakelua koskevan kampanjan yhteydessä.
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Tarkistus 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä ovat hedelmiin ja vihanneksiin 
liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

b) kyseessä ovat tuoreisiin tai 
jalostettuihin hedelmiin ja vihanneksiin 
sekä maitoon tai maitotuotteisiin liittyvät 
tiedotus- ja menekinedistämistoimet, jotka 
on suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Or. fr

Perustelu

Suositaan kaikkia lapsille suunnattuihin tukijärjestelmiin kuuluvia tuotteita eikä vain 
hedelmiä ja vihanneksia.

Tarkistus 279
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä ovat hedelmiin ja vihanneksiin 
liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

b) kyseessä ovat hedelmiin ja vihanneksiin 
sekä maitoon ja maitotuotteisiin liittyvät 
tiedotus- ja menekinedistämistoimet, jotka 
on suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Or. en

Tarkistus 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä ovat hedelmiin ja vihanneksiin 
liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

b) kyseessä ovat maitoon tai hedelmiin ja 
vihanneksiin liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Or. en

Tarkistus 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä ovat hedelmiin ja vihanneksiin 
liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

b) kyseessä ovat maitoon, hedelmiin ja 
vihanneksiin liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Or. pl

Tarkistus 282
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä ovat hedelmiin ja vihanneksiin 
liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

b) kyseessä ovat hedelmiin ja vihanneksiin 
sekä maitoon liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Or. pt
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Tarkistus 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä ovat hedelmiin ja vihanneksiin 
liittyvät tiedotus- ja
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

b) kyseessä ovat hedelmiin ja vihanneksiin 
sekä oliiviöljyyn liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, jotka on 
suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.

Or. it

Tarkistus 284
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kyseessä ovat Euroopan unionin 
syrjäisimpien alueiden tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet.

Or. pt

Tarkistus 285
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kyseessä ovat luonnonmukaisiin 
tuotteisiin liittyvät tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet.

Or. ro
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Tarkistus 286
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yhden jäsenvaltion ohjelma, jonka 
kohteena ovat

– kotoperäiset kasvilajit ja -lajikkeet sekä 
näistä saadut tuotteet; tai

– kotoperäisistä eläinlajeista, -roduista ja 
-populaatioista saadut eläinperäiset 
tuotteet.

Or. it

Perustelu

On mahdollistettava nykyistä suurempi unionin rahoitusosuus näissä ohjelmissa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti biologisen monimuotoisuuden suojeluun.

Tarkistus 287
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus voi olla enintään 80, kun 
kyseessä ovat rahoitustukea saavat 
jäsenvaltiot tai jäsenvaltiot, jotka ovat 
saaneet rahoitustukea viimeistään kaksi 
vuotta aiemmin.

Or. pt
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Tarkistus 288
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin vastuulla oleva 
prosenttiosuus on 75, kun kyseessä ovat 
syrjäisimmillä alueilla tuotettuja 
laadukkaita tuotteita koskevat tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet.

Or. pt

Tarkistus 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin prosenttiosuus nousee 
75 prosenttiin unionin syrjäisimpien 
alueiden ohjelmien kohdalla.

Or. en

Tarkistus 290
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin prosenttiosuus nousee 
75 prosenttiin mikroyrityksien ja 
keskisuurien yrityksien kohdalla 
ohjelmissa, joilla edistetään unionin 
erityistä etua ja joita ei ole katettu 
2 kohdan a alakohdassa.
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Or. en

Perustelu

Mikroyrityksien osuus on huomattava maatalouselintarvikkeiden alalla. Etusijalle olisi 
asetettava ehdotuksentekijät, jotka toteuttavat toimia sellaisten mikroyrityksien 
integroimiseksi, joilla on vähemmän varoja käytettävissään tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia varten.

Tarkistus 291
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Joka tapauksessa kun yhden 
jäsenvaltion ohjelmaan sisältyvien 
toimien edunsaajina on yksinomaan yksi 
tai useampi pieni tai keskisuuri yritys, 
1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus 
nostetaan 75:een.

Or. it

Perustelu

Unionin rahoitusosuutta on nostettava, jos jäsenvaltioiden yhteisrahoituksen poissulkeminen 
hyväksytään valtiontukien mahdollisen muodostumisen estämiseksi. Pienille ja keskisuurille 
yrityksille tarkoitetun rahoitusosuuden on oltava suurempi, koska niillä ei välttämättä ole 
ohjelman kustannusten kattamiseen vaadittavaa rahoituskapasiteettia.

Tarkistus 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin rahoitusosuus voi nousta 
100 prosenttiin kriisitilanteissa.
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Or. en

Perustelu

On säilytettävä vaihtoehto, jonka mukaan yhteisö rahoittaa toimintaa 100-prosenttisesti 
kriisitilanteissa.

Tarkistus 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos yhtä tai useampaa, 5 artiklan 
4 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettua tiedotustoimea varten ei ole 
sisämarkkinoilla toteutettavia ohjelmia, 
asianomaisen jäsenvaltion on laadittava 
ohjelma ja sitä koskevat eritelmät 
8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
työohjelman perusteella sekä valittava 
julkisella ehdotuspyynnöllä sen ohjelman 
toteuttamisesta vastaava elin, jonka 
yhteisrahoitukseen se sitoutuu.

Or. en

Tarkistus 294
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta korotetaan 
75 prosenttiin, kun kyseessä on yhteen tai 
useampaan kolmanteen maahan 
suunnattu yhden jäsenvaltion ohjelma.
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Or. en

Perustelu

Komission ehdottamat määrät eivät tarjoa riittävää kannustinta kolmansiin maihin 
suunnattujen ohjelmien määrän merkittäväksi lisäämiseksi. Jäsenvaltioilta saatavan 
rahoituksen puutteessa on tärkeää kannustaa näitä ehdotuksentekijöitä.

Tarkistus 295
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Alv, josta ei voi saada palautusta ja 
jonka tuensaajat ovat tosiasiallisesti ja 
lopullisesti maksaneet, sisältyy menoihin, 
jotka voivat saada unionin rahoitusta.

Or. it

Perustelu

Vastaavanlainen säännös on hyväksytty myös ajanjaksoa 2014–2020 koskevasta 
koheesiopolitiikasta annettuihin uusiin asetuksiin.

Tarkistus 296
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta korotetaan 60 prosenttiin 
sellaisten hedelmiin ja vihanneksiin 
liittyvien tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien kohdalla, jotka 
on suunnattu yksinomaan unionin 
oppilaitoksissa oleville lapsille.
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Or. en

Tarkistus 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
60 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
60 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Jäsenvaltio voi kattaa enintään 20–
30 prosenttia kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. en

Perustelu

Raja-arvo eli 50 prosenttia on liian korkea monille pienille toimijoille. Jäsenvaltioiden 
yhteisrahoituksen olisi oltava mahdollinen, jotta myös pienet toimijat saavat tilaisuuden 
osallistua toimeen. Jäsenvaltioiden esittämien ohjelmaehdotuksien määrä vähenisi 
yhteisrahoituksen täydellisen poistamisen myötä.

Tarkistus 298
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Jäsenvaltion osuus voi olla enintään 
30 prosenttia kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa ehdotuksentekijä.

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltioiden myöntämä vapaaehtoinen yhteisrahoitus olisi säilytettävä.

Tarkistus 299
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
60 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
60 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa 30-prosenttisesti 
jäsenvaltio ja muilta osin 
ehdotuksentekijä.

Or. en

Perustelu

Nykyinen järjestelmä eli ohjelmien yhteisrahoitus on hyvin tehokas, eikä sitä ole syytä 
muuttaa. Joissakin tapauksissa yhteisrahoitus on olennaisen tärkeä ehdotuksentekijöille. 
Ilman tätä mahdollisuutta ohjelmaehdotuksien määrä vähenisi jyrkästi.

Tarkistus 300
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Jäsenvaltiot voivat kattaa enintään 
20 prosenttia kustannuksista. Lopuista 
menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. pt
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Tarkistus 301
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
60 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
80 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa ehdotuksentekijä 
tai jäsenvaltio, joka päättää myöntää 
kansallista yhteisrahoitusta.

Or. ro

Tarkistus 302
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
75 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.
Alv, josta ei voi saada palautusta ja jonka 
tuensaajat ovat tosiasiallisesti ja 
lopullisesti maksaneet, sisältyy 
tukikelpoisiin menoihin. Lopuista 
menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. it

Perustelu

Unionin rahoitusosuuden nosto 75 prosenttiin tasoittaa asetuksessa N:o 3/2008 säädetyn 
kansallisen yhteisrahoituksen mahdollisuuden poistamista ja se on ratkaiseva monien 
tukikelpoisten toimijoiden ohjelmiin osallistumisen kannalta. Eriarvoisen kohtelun 
estämiseksi ehdotuksentekijöiden, joiden on maksettava arvonlisäveroa, josta ei voi saada 
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palautusta, osalta ehdotetaan, että alv sisällytettäisiin tukikelpoisiin menoihin silloin, kun 
ehdotuksentekijä on sen tosiasiallisesti ja lopullisesti maksanut.

Tarkistus 303
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
75 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.
Alv, josta ei voi saada palautusta ja jonka 
tuensaajat ovat tosiasiallisesti ja 
lopullisesti maksaneet, sisältyy 
tukikelpoisiin menoihin. Lopuista 
menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. it

Tarkistus 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
70 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
mukaan lukien kolmansiin maihin 
suunnatut usean jäsenvaltiot ohjelmat.
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. it
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Tarkistus 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
70 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. it

Tarkistus 306
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
65 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Or. it

Tarkistus 307
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
60 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
60 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 
sisämarkkinoilla ja 75 prosenttia 
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ehdotuksentekijä. kolmansissa maissa. Lopuista menoista 
vastaa yksinomaan ehdotuksentekijä.

Or. en

Perustelu

Kolmansien valtioiden ohjelmiin olisi sisällyttävä erityisiä kannustimia, jotta useiden 
jäsenvaltioiden ehdotuksentekijät esittäisivät ohjelmia, ottaen huomioon, että niiden 
laatiminen on monimutkaisempaa. Samalla, ja koska ohjelmien kansalliset osuudet poistuvat, 
uuden järjestelmän avulla olisi mahdollista korottaa merkittävästi (jopa 15 prosenttia) 
yhteisrahoituksen prosenttiosuuksia ehdotuksentekijöiden kohdalla.

Tarkistus 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
60 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 
60 prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa ehdotuksentekijä.

Or. en

Tarkistus 309
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä. Jäsenvaltiot eivät voi 
osallistua menoihin.
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Or. nl

Tarkistus 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 
Lopuista menoista vastaa yksinomaan 
ehdotuksentekijä.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 60 
prosenttia usean jäsenvaltion ohjelman 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Or. pl

Tarkistus 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusosuus voi nousta 
100 prosenttiin menoista kriisitilanteessa.

Or. en

Perustelu

On säilytettävä vaihtoehto, jonka mukaan yhteisö rahoittaa toimintaa sataprosenttisesti 
kriisitilanteissa.

Tarkistus 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Edellisessä kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus on 80, kun kyseessä on 
yhteen tai useampaan kolmanteen 
maahan suunnattu usean jäsenvaltion 
ohjelma.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena ei ole lisätä ehdotuksentekijöiden nykyistä rahoitusosuutta.

Tarkistus 313
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Joka tapauksessa kun usean jäsenvaltion 
ohjelmaan sisältyvien toimien 
edunsaajina on yksinomaan pieniä tai 
keskisuuria yrityksiä, 1 kohdassa 
tarkoitettu prosenttiosuus nostetaan 
75:een.

Or. it

Perustelu

Unionin rahoitusosuutta on nostettava, jos jäsenvaltioiden yhteisrahoituksen poissulkeminen 
hyväksytään valtiontukien mahdollisen muodostumisen estämiseksi. Pienille ja keskisuurille 
yrityksille tarkoitetun rahoitusosuuden on oltava suurempi, koska niillä ei välttämättä ole 
ohjelman kustannusten kattamiseen vaadittavaa rahoituskapasiteettia.

Tarkistus 314
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Unionin vastuulla oleva 
yhteisrahoitusosuus on 75 prosenttia, jos 
kyseessä ovat syrjäisimmillä alueilla 
tuotettuja laadukkaita tuotteita koskeviin 
tiedotus- ja menekinedistämistoimiin 
liittyvät ohjelmat.

Or. pt

Tarkistus 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unionin yhteisrahoituksen osuus nousee 
75 prosenttiin syrjäisimpien alueiden 
ohjelmien kohdalla.

Or. en

Tarkistus 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat osallistua usean 
jäsenvaltion ohjelmien rahoitukseen. 
Jäsenvaltioiden rahoitusosuus voi olla 
enintään 30 prosenttia tukikelpoisista 
menoista.

Or. en
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Perustelu

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 317
Francesca Barracciu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alv, josta ei voi saada palautusta ja jonka 
tuensaajat ovat tosiasiallisesti ja 
lopullisesti maksaneet, sisältyy menoihin, 
jotka voivat saada unionin rahoitusta.

Or. it

Perustelu

Vastaavanlainen säännös on hyväksytty myös ajanjaksoa 2014–2020 koskevasta 
koheesiopolitiikasta annettuihin uusiin asetuksiin.

Tarkistus 318
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
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Unionin yhteisrahoituksen osuus nousee 
80 prosenttiin mikroyrityksien sekä 
pienten ja keskisuurien yrityksien 
kohdalla ohjelmissa, joilla edistetään 
unionin erityistä etua ja joita ei ole katettu 
1 kohdan a ja b alakohdassa.

Or. en

Perustelu

Mikroyrityksien osuus on huomattava maatalouselintarvikkeiden alalla. Etusijalle olisi 
asetettava ehdotuksentekijät, jotka toteuttavat toimia sellaisten mikroyrityksien 
integroimiseksi, joilla on vähemmän varoja käytettävissään tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia varten.

Tarkistus 319
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) erityisesti ohjelman edustavuuden ja 
merkittävyyden varmistamiseksi 
tarvittavat erityisedellytykset, joilla kukin 
7 artiklassa tarkoitettu ehdotuksentekijä 
voi esittää ohjelman;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) erityisesti ohjelman edustavuuden ja 
merkittävyyden varmistamiseksi 
tarvittavat erityisedellytykset, joilla kukin 

Poistetaan.
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7 artiklassa tarkoitettu ehdotuksentekijä 
voi esittää ohjelman;

Or. de

Tarkistus 321
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 13 artiklassa tarkoitettujen 
toimeenpanijoiden 
kilpailuttamisedellytykset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 322
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yhden jäsenvaltion ohjelmien, tiedotus-
ja menekinedistämiskustannusten ja 
tarvittaessa hallinto- ja 
henkilöstökustannusten tukikelpoisuutta 
koskevat erityisedellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 323
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) edellytykset sen varmistamiseksi, että 
etusija annetaan pk-yritysten 
tavaramerkeille silloin, kun on kyse 
ohjelmista, joissa edellytetään 4 artiklassa 
tarkoitettujen kaupallisten merkkien 
olemassaoloa;

Or. it

Perustelu

On tarpeen muistuttaa komissiossa yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä yleisesti 
noudatettavasta periaatteesta, jonka mukaan mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret 
yritykset saavat etusijan.

Tarkistus 324
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) edellytykset sen varmistamiseksi, että 
etusija annetaan hankkeille, joilla 
edistetään ehdotuksentekijöiden maiden 
maatalouden raaka-aineista 
valmistettujen tuotteiden myyntiä, jos 
kyseessä on ohjelmat, johon sisältyy 
5 artiklan b kohdassa tarkoitettuja 
jalostettuja tuotteita.

Or. it

Perustelu

Ehdotuksen johdanto-osan 2 kappaleessa ja 8 artiklassa mainitun periaatteen mukaan, kun 
jälkimmäisessä todetaan, että ”tiedotus- ja menekinedistämistoimilla edistetään 
eurooppalaisen maatalouden kilpailukyvyn paranemista”, on syytä varmistaa etusija unionin 
raaka-aineista saaduille jalostetuille tuotteille.
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Tarkistus 325
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) erityisesti ohjelman edustavuuden ja 
merkittävyyden varmistamiseksi 
tarvittavat erityisedellytykset, joilla kukin 
7 artiklassa tarkoitettu ehdotuksentekijä 
voi esittää ohjelman;

Or. en

Tarkistus 326
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) 13 artiklassa tarkoitettujen 
toimeenpanijoiden 
kilpailuttamisedellytykset;

Or. en

Tarkistus 327
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) ohjelmien, tiedotus- ja 
menekinedistämiskustannusten ja 
tarvittaessa hallinto- ja 
henkilöstökustannusten tukikelpoisuutta 
koskevat erityisedellytykset.
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Or. en

Tarkistus 328
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. pt

Tarkistus 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tämän asetuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä kuulla 
komission päätöksellä 2004/391/EY27

Komissio kuulee tämän asetuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä komission 
päätöksellä 2004/391/EY27 perustettua 
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perustettua maataloustuotteiden 
menekinedistämisen neuvoa-antavaa 
ryhmää.

maataloustuotteiden menekinedistämisen 
neuvoa-antavaa ryhmää.

__________________ __________________
27 Komission päätös 2004/391/EY, tehty 23 
päivänä huhtikuuta 2004, yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan kuuluvia 
kysymyksiä käsittelevistä neuvoa-antavista 
ryhmistä (EUVL L 120, 24.4.2004, s. 50).

27 Komission päätös 2004/391/EY, tehty 23 
päivänä huhtikuuta 2004, yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan kuuluvia 
kysymyksiä käsittelevistä neuvoa-antavista 
ryhmistä (EUVL L 120, 24.4.2004, s. 50).

Or. pl

Perustelu

Neuvoa-antavan ryhmän roolin pitäisi olla keskeinen työohjelman valmistelussa. 
Ammattialajärjestöjen vaikutus kyseisen strategisen asiakirjan muotoon tulisi varmistaa.

Tarkistus 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Menekinedistämisen neuvoa-antava 
ryhmä pitäisi ottaa mukaan 8 artiklassa 
tarkoitetun työohjelman valmisteluun.

Or. pl

Perustelu

Neuvoa-antavan ryhmän pitäisi olla keskeisessä asemassa työohjelman valmistelussa. 
Ammattialajärjestöjen vaikutus kyseisen strategisen asiakirjan muotoon tulisi varmistaa.

Tarkistus 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – -1 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio antaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta [2017] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
välikertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta, mukaan lukien 
täytäntöönpanotaso eri jäsenvaltioissa, ja 
liittää siihen tarvittaessa asianmukaisia 
ehdotuksia. Komissio esittää Euroopan 
parlamentin pyynnöstä välikertomuksen 
asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Or. en

Tarkistus 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta [2020] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta ja liittää 
siihen tarvittaessa asianmukaisia 
ehdotuksia.

Komissio antaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta [2020] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta ja liittää 
siihen tarvittaessa asianmukaisia 
ehdotuksia. Komissio esittää Euroopan 
parlamentin pyynnöstä välikertomuksen 
asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Or. en

Tarkistus 334
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
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joulukuuta [2020] Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen 
tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

joulukuuta [2020] Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle myös syrjäisimpiä alueita 
koskevan arvioinnin sisältävän
kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa 
asianmukaisia ehdotuksia. Lisäksi 
31 päivään joulukuuta 2017 mennessä on 
esiteltävä välikertomus samoin ehdoin 
kuin edellä mainittu kertomus.

Or. pt

Tarkistus 335
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.

[…]

Or. it

Tarkistus 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.

[…]

Or. it

Tarkistus 337
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Korvataan liitteessä VII olevan II osan 
1 kohdan c alakohta seuraavasti:

c) sen kokonaisalkoholipitoisuus on 
enintään 15 tilavuusprosenttia. Kuitenkin 
tästä poiketen:

– kokonaisalkoholipitoisuuden 
enimmäisraja voi olla komission 
delegoiduilla säädöksillä 59 artiklan 
1 kohdan mukaisesti tekemän päätöksen 
mukaisesti 20 tilavuusprosenttia, kun 
kyseessä ovat tietyillä viininviljelyalueilla 
unionissa tuotetut viinit, jotka on 
valmistettu ilman väkevöimistä,

– kokonaisalkoholipitoisuuden 
enimmäisraja voi olla suurempi kuin 
15 tilavuusprosenttia, kun kyseessä ovat 
viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys 
ja jotka on valmistettu ilman 
väkevöimistä, joka on tehty lisäämällä 
sakkaroosia, tiivistettyä rypäleen 
puristemehua tai puhdistettua tiivistettyä 
rypälemehua;

Or. fr

(Korvataan asetuksen (EU) N:o .../20...(YMJ) liitteessä VII olevan II osan 1 kohdan 
c alakohta seuraavasti: Yhteistä markkinajärjestelyä koskevaa nykyistä tekstiä muutetaan 

siten, että ensinnäkin muutetaan c alakohtaa mainitulla tavalla, ja toiseksi toiseen 
luetelmakohtaan lisätään teksti ”... lisäämällä sakkaroosia, tiivistettyä rypäleen puristemehua 

tai puhdistettua tiivistettyä rypälemehua”.)

Perustelu

Muutoksella pyritään tarkentamaan, millä tavoin tehtyä väkevöimistä ei voida hyväksyä 
niiden viinien osalta, joiden kokonaisalkoholipitoisuus on yli 15 tilavuusprosenttia. Tässä 
tapauksessa käyttökelpoiset väkevöimismenetelmät ovat niin sanottuja subtraktiivisia 
menetelmiä (osittainen tiivistäminen jäähdyttämisen avulla, käänteinen osmoosi), joissa viinin 
ominaispiirteitä ei vääristetä lisäämällä siihen eksogeenisia tuotteita.
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Tarkistus 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä [maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
[(KOM(2011)626)] 146 artiklassa ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1184/200628

3 artiklassa säädetään, ja perussopimuksen 
42 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla, 
perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklaa 
ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen ja sen säännösten mukaisesti 
suorittamiin maksuihin eikä 
veroluonteisista tai pakollisista maksuista 
saatuun jäsenvaltioiden rahoitusosuuteen 
niiden ohjelmien osalta, joille voidaan 
myöntää unionin tukea perussopimuksen 
42 artiklan toisen kohdan nojalla ja jotka 
komissio on valinnut tämän asetuksen 
mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä [maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
[(KOM(2011)626)] 146 artiklassa ja 
neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1184/2006[1] 3 artiklassa säädetään, ja 
perussopimuksen 42 artiklan ensimmäisen 
kohdan nojalla, perussopimuksen 107, 
108 ja 109 artiklaa ei sovelleta 
jäsenvaltioiden tämän asetuksen, 
rahoitusosuuden ja sen säännösten 
mukaisesti suorittamiin maksuihin eikä 
veroluonteisista tai pakollisista maksuista 
saatuun jäsenvaltioiden rahoitusosuuteen 
niiden ohjelmien osalta, joille voidaan 
myöntää unionin tukea perussopimuksen 
42 artiklan toisen kohdan nojalla ja jotka 
komissio on valinnut tämän asetuksen 
mukaisesti.

__________________ __________________
28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1184/2006, 
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, 
tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta 
maataloustuotteiden tuotantoon ja 
kauppaan annettu (EUVL L 214, 4.8.2006, 
s. 7).

28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1184/2006, 
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, 
tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta 
maataloustuotteiden tuotantoon ja 
kauppaan annettu (EUVL L 214, 4.8.2006, 
s. 7).

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 15 ja 18 artiklaan nähden.



PE529.733v01-00 154/155 AM\1019268FI.doc

FI

Tarkistus 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä [maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
[(KOM(2011)626)] 146 artiklassa ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1184/200628

3 artiklassa säädetään, ja perussopimuksen 
42 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla, 
perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklaa 
ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen ja sen säännösten mukaisesti 
suorittamiin maksuihin eikä 
veroluonteisista tai pakollisista maksuista 
saatuun jäsenvaltioiden rahoitusosuuteen 
niiden ohjelmien osalta, joille voidaan 
myöntää unionin tukea perussopimuksen 
42 artiklan toisen kohdan nojalla ja jotka 
komissio on valinnut tämän asetuksen 
mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä [maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXX/20... 
[(KOM(2011)626)] 146 artiklassa ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1184/200628

3 artiklassa säädetään, ja perussopimuksen 
42 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla, 
perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklaa 
ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen ja sen säännösten mukaisesti 
suorittamiin maksuihin, kuten niiden 
osuuteen rahoituksessa, eikä 
veroluonteisista tai pakollisista maksuista 
saatuun jäsenvaltioiden rahoitusosuuteen 
niiden ohjelmien osalta, joille voidaan 
myöntää unionin tukea perussopimuksen 
42 artiklan toisen kohdan nojalla ja jotka 
komissio on valinnut tämän asetuksen 
mukaisesti.

__________________ __________________
28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1184/2006, 
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, 
tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta 
maataloustuotteiden tuotantoon ja 
kauppaan annettu (EUVL L 214, 4.8.2006, 
s. 7).

28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1184/2006, 
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, 
tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta 
maataloustuotteiden tuotantoon ja 
kauppaan annettu (EUVL L 214, 4.8.2006, 
s. 7).

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi edelleen olla mahdollisuus ohjelmien yhteisrahoitukseen.
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Tarkistus 340
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla varmistetaan siirtyminen 
asetuksen (EY) N:o 3/2008 säännöksistä 
tämän asetuksen säännöksiin.

Komissio hyväksyy 24 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
varmistetaan siirtyminen asetuksen (EY) 
N:o 3/2008 säännöksistä tämän asetuksen 
säännöksiin.

Or. en


