
AM\871548FI.doc PE467.307v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2010/0385(COD)

28.6.2011

TARKISTUKSET
31 - 118

Mietintöluonnos
Paolo De Castro
(PE464.705v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä (YMJ-asetus)
(KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))



PE467.307v01-00 2/73 AM\871548FI.doc

FI

Tarkistus 31
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissiolla olisi oltava valta antaa
delegoituja säädöksiä perussopimuksen
290 artiklan mukaisesti eräiden tämän 
asetuksen muiden kuin keskeisten osien 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi. Olisi 
määriteltävä osat, joiden suhteen kyseistä 
toimivaltaa voidaan harjoittaa, samoin 
kuin edellytykset, joita kyseiseen 
säädösvallan siirtoon on sovellettava.

(4) Komissiolle olisi nykyisellä asetuksella 
vakiinnutetun käytännön hyvän 
toiminnan varmistamiseksi siirrettävä 
valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti eräiden kyseisen 
asetuksen muiden kuin keskeisten osien 
täydentämisen tai muuttamisen 
mahdollistamiseksi. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, unohtamatta alue- ja 
paikallisviranomaisia, saarialueita, vähän 
asutettuja tai vuoristoisia alueita sekä 
syrjäisimpiä alueita, jotta kyseisten 
alueiden jo tämänhetkisen kriisin aikana 
kokemia vaikutuksia ei pahenneta. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 32
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) viini, liitteessä I oleva XII osa; Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Viinin ja myös rypäleiden, rypäleen puristemehujen ja viinien, joista ne ovat peräisin, 
yhteismarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja vakauttamiseksi GMO:ta koskevia muutoksia 
ei olisi hyväksyttävä kuin perussäädöksellä. 

Tarkistus 33
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) avataan naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta täytäntöönpanosäädöksillä 
ilman 323 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean apua, jos 34 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun unionin ruhojen luokitteluasteikon 
perusteella noteerattu naudanlihan 
keskimääräinen markkinahinta jossakin 
jäsenvaltiossa tai jonkin jäsenvaltion jollakin 
alueella on edustavan ajanjakson ajan alle 
1 560 euroa tonnilta.

c) avataan naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta 
täytäntöönpanosäädöksillä, jotka on 
hyväksytty soveltamatta 323 artiklan 1 
kohdan a alakohtaa, jos 34 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun unionin ruhojen 
luokitteluasteikon perusteella noteerattu 
naudanlihan keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on edustavan 
ajanjakson ajan alle 1 560 euroa tonnilta
erityisesti alueellisen yhteenkuuluvuuden 
periaatteiden perusteella ja ottaen 
huomioon vaikutukset alueellisiin 
markkinoihin, joiden talous on pitkälti 
riippuvainen tämäntyyppisistä tuotteista.

Or. pt

Tarkistus 34
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
70 a artikla (III alajaksossa) (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 a artikla
Maksun laskemismenetelmä
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Maksun laskemisessa huomioon on 
otettava asetuksen (EY) N:o 1788/2003 
5 artiklan h alakohdan mukaisesti kaupan 
pidettävät maito tai maitotuotteet sillä 
hetkellä, kun ne lähtevät jäsenvaltion 
alueella sijaitsevalta tilalta tai kun ne 
käytetään tilalla kaupallisiin 
tarkoituksiin. Kun maito tai maitotuotteet 
lähtevät tilalta hävitettäviksi jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
terveystoimenpiteitä koskevan päätöksen 
mukaisesti, kyseisiä määriä ei saa ottaa 
huomioon toimituksina tai 
suoramyyntinä. Maitoa, joka lähtee tilalta 
käsiteltäväksi tai jalostettavaksi 
tilaussopimuksen mukaisesti, on pidettävä 
toimituksena.

Or. fr

Perustelu

Soveltamista koskevan asetuksen N:o 595/2004 6 artikla on tärkeä, joten se on lisättävä 
uudelleen perussäädökseen ja sitä ei voida käsitellä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 35
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ostajan asema edellyttää 
ennakkohyväksyntää, jonka jäsenvaltio 
myöntää komission 80 artiklan 1 kohdan f 
alakohdan mukaisesti antamilla 
delegoiduilla säädöksillä vahvistettujen 
perusteiden mukaisesti.

1. Ostajan asema edellyttää 
ennakkohyväksyntää.

2. Rajoittamatta kyseessä olevan 
jäsenvaltion vahvistamien tiukempien 
sääntöjen soveltamista ostaja voidaan 
hyväksyä ainoastaan, jos
a) tämä voi esittää todisteet kauppiaan 
asemasta kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti;
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b) tällä on kyseisessä jäsenvaltiossa tilat, 
joissa toimivaltainen viranomainen voi 
tutkia varastokirjanpidon, rekisterit ja 
muut asetuksen (EY) N:o 595/20041

24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat;
c) tämä sitoutuu pitämään 
varastokirjanpidon, rekisterit ja muut 
asetuksen (EY) N:o 595/2004 24 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ajan 
tasalla;
d) tämä sitoutuu toimittamaan ainakin 
kerran vuodessa kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen 
(EY) N:o 595/2004 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut tilitykset tai ilmoitukset.
3. Rajoittamatta kyseessä olevan 
jäsenvaltion vahvistamien seuraamusten 
soveltamista hyväksyntä perutaan, jos 
2 kohdan a ja b alakohdan edellytykset 
eivät enää täyty.
____________
1 Komission asetus (EY) N:o 595/2004, 
annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, 
maito- ja maitotuotealan maksun 
vahvistamisesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1788/2003 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä (EYVL L 94, 31.3.2004, s. 22).

Or. fr

Perustelu

Tuottajien velvoitteita koskevan soveltamista koskevan asetuksen 23 artikla on tärkeä, joten 
se on lisättävä uudelleen perussäädökseen ja sitä ei voida käsitellä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 36
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
75 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

75 a artikla
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Tuottajien velvollisuudet
Tuottajien on varmistettava, että ostajat, 
joille ne toimittavat maitoa, ovat 
hyväksyttyjä. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
seuraamuksia, jos maitoa toimitetaan 
ostajille, joita ei ole hyväksytty.

Or. fr

Perustelu

Tuottajien velvoitteita koskevan soveltamista koskevan asetuksen 24 artiklan 1 kohta on 
tärkeä, joten se on lisättävä uudelleen perussäädökseen ja sitä ei voida käsitellä delegoidulla 
säädöksellä.

Tarkistus 37
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
96 artikla

Komission teksti Tarkistus

96 artikla Poistetaan.
Siirretty säädösvalta

1. Tuotantokyvyn kasvun välttämiseksi 
komissio voi delegoiduilla säädöksillä
a) laatia luettelon tilanteista, joissa 
raivaus ei luo uudelleenistutusoikeuksia;
b) antaa säännöt istutusoikeuksien 
siirroista varantojen välillä;
c) kieltää sellaisen viinin tai sellaisten 
viinituotteiden kaupan pitämisen, joka tai 
jotka on tarkoitettu yksinomaan 
viininviljelijän perheen omaan 
kulutukseen.
2. Raivausta harjoittavien tuottajien 
tasavertaisesta kohtelusta huolehtiakseen 
komissio voi antaa delegoiduilla 
säädöksillä sääntöjä raivauksen 
tehokkuuden varmistamiseksi silloin, kun 
myönnetään uudelleenistutusoikeuksia.
3. Unionin varojen sekä unionin viinin 
tunnistamisen, lähtöisyyden ja laadun 
suojaamiseksi komissio voi delegoiduilla 
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säädöksillä
a) säätää sellaisen jäsenvaltioiden 
keräämiin näytteisiin perustuvan 
isotooppitietoja sisältävän tietokannan 
perustamisesta, joka auttaa havaitsemaan 
petoksia, sekä jäsenvaltioiden omia 
tietokantoja koskevista säännöistä;
b) antaa sääntöjä valvontaelimistä ja 
niiden keskinäisestä avunannosta;
c) antaa sääntöjä jäsenvaltioiden saamien 
tulosten yleisestä käytöstä;
d) antaa sääntöjä seuraamusten 
soveltamisesta poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

Or. de

Tarkistus 38
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kieltää sellaisen viinin tai sellaisten 
viinituotteiden kaupan pitämisen, joka tai 
jotka on tarkoitettu yksinomaan 
viininviljelijän perheen omaan 
kulutukseen.

c) hyväksyä säännökset viinin tai sellaisten 
viinituotteiden kaupan pitämisestä, joka tai 
jotka on tarkoitettu yksinomaan 
viininviljelijän perheen omaan 
kulutukseen.

Or. fr

Perustelu

Tässä muodossa artikla ei sallisi enää viinin tuotantoa perheen omaan käyttöön, minkä 
tämänhetkinen yhteisön lainsäädäntö sallii.
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Tarkistus 39
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
97 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikki tähän 
alajaksoon liittyvät tarvittavat toimenpiteet 
mukaan luettuina säännöt, jotka koskevat 

Komissio hyväksyy tähän alajaksoon 
liittyvät täytäntöönpanosäännökset, joihin 
sisältyvät 

a) uusien istutusoikeuksien myöntämistä, 
kirjaamis- ja tiedoksiantovelvollisuudet 
mukaan luettuina;

a) säännökset, joiden tarkoituksena on 
välttää liiallinen hallinnollinen rasite 
tämän alajakson soveltamisessa;

b) uudelleenistutusoikeuksien siirtoa, 
vähennyskerroin mukaan luettuna;

b) edellä 91 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu viljeltyjen pinta-alojen 
rinnakkainen olemassaolo;

c) jäsenvaltioiden pitämiä rekistereitä ja 
komissiolle osoitettavia tiedonantoja, 
varantojärjestelmän mahdollinen valinta 
mukaan luettuna;

c) vähennyskertoimen soveltaminen 
93 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

d) istutusoikeuksien myöntämistä 
varannosta;

e) jäsenvaltioiden tekemiä tarkastuksia ja 
tällaisia tarkastuksia koskevien tietojen 
toimittamista komissiolle;
f) jäsenvaltioiden tekemää ilmoitusta 
aikeesta soveltaa 89 artiklan 5 kohtaa 
alueellaan.

Or. de

Tarkistus 40
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto hyväksyy tukimäärien 
vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 

2. Komissio vahvistaa 323 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa 
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mukaisesti. tarkoitetut tukimäärät, ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
ii alakohdassa vahvistetun rasvattoman 
maitojauheen viitehinnan sekä 
rasvattoman maidon ja rasvattoman 
maitojauheen markkinatilanteen 
kehityksen. On tärkeää harkita 
maataloustuotteiden tukitoimenpiteitä 
syrjäisimmillä alueilla ottaen huomioon 
tässä asetuksessa ehdotetut muutokset.

Or. pt

Tarkistus 41
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
108 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

108 a artikla
Tukikelpoiset tuotteet

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää tukea 
tukikelpoisille tuotteille, jotka on lueteltu 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä maidon ja tiettyjen 
maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille myönnettävän yhteisön tuen 
osalta 10 päivänä heinäkuuta 2008 
annetun komission asetuksen (EY) N:o 
657/2008 liitteessä I1. Jäsenvaltiot saavat 
soveltaa tiukempia kriteerejä, kuitenkin 
noudattaen asetuksen (EY) N:o 657/2008 
liitteessä I määriteltyjen tukikelpoisten 
tuotteiden vaatimuksia. 
2. Ranskan merentakaisissa 
departementeissa asetuksen (EY) N:o 
657/2008 liitteessä I tarkoitettu maustettu 
tai kaakaota sisältävä maito voi olla 
ennastettua maitoa.
3. Jäsenvaltiot voivat antaa luvan lisätä 
luokan I tuotteisiin enintään viisi 
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milligrammaa fluoria yhtä kilogrammaa 
tuotetta kohden. 
4. Tukea myönnetään ainoastaan 
asetuksen (EY) N:o 657/2008 liitteessä I 
luetelluille tuotteille, jos tuotteet vastaavat 
asetusten (EY) N:o 852/2004 ja 853/2004 
vaatimuksia, ja erityisesti valmistamista 
hyväksytyssä laitoksessa koskevia 
vaatimuksia sekä asetuksen (EY) N:o 
853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa 
täsmennettyjä tunnistusmerkintää 
koskevia vaatimuksia. 
________________
1 EUVL L 183, 11.7.2008, s. 17.

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on tuen keskeinen tekijä, joten tukikelpoisten oppilaille toimitettavien 
maitotuotteiden on käytävä esiin perussäädöksestä (otettu soveltamista koskevan 
asetuksen 657/2008 3 artiklasta ja liitteestä I)..

Tarkistus 42
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
108 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

108 b artikla
Tuen myöntämisedellytykset

1. Edunsaajina ovat säännöllisesti koulua 
käyvät oppilaat seuraavissa 
oppilaitoksissa: jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämät 
tai hyväksymät päiväkodit, muut 
esikoulutason oppilaitokset sekä perus- ja 
keskiasteen oppilaitokset. 
Edunsaajat saavat tukea ainoastaan 
koulupäivinä. Opetusviranomaisen tai 
oppilaitoksen on ilmoitettava 
koulupäivien kokonaismäärä, joka ei 
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sisällä lomia, jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja tarvittaessa hakijalle. 
Oppilaat eivät saa tukea lomasiirtoloissa 
viettämältään ajalta.
2. Tukihakemuksen voivat esittää 
seuraavat osapuolet: 
a) oppilaitos;
b) oppilaitoksesta vastaava viranomainen, 
joka tekee tukihakemuksen toimialueensa 
oppilaille jaettavista tuotteista; 
c) tuotteiden toimittaja, jos jäsenvaltio 
niin määrää; 
d) tätä tarkoitusta varten perustettu 
organisaatio, joka toimii yhden tai 
useamman oppilaitoksen tai 
oppilaitoksesta vastaavien viranomaisten 
lukuun, jos jäsenvaltio niin määrää. 
3. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jonka alueella oppilaitos, 
jolle maitotuotteet toimitetaan, sijaitsee, 
on hyväksyttävä tuen hakijat.

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on tuen keskeinen tekijä, joten oppilaille toimitettaville maitotuotteille 
myönnettävän tuen edellytysten on käytävä esiin perussäädöksestä (otettu asetuksen (EY) 
N:o 657/2008 2 artiklasta, 5 artiklan 3 kohdasta. 6 artiklan 2 kohdasta ja 7 artiklasta).

Tarkistus 43
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio määrittelee delegoiduilla 
säädöksillä 108 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tuotteet ottaakseen huomioon 
maitotuotteiden kulutustottumusten 
kehityksen ja maitotuotteiden 
markkinoiden innovaatiot ja kehityksen.

Poistetaan.
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Or. fr

Perustelu

Kyseessä on tuen keskeinen tekijä, joten tukikelpoisten oppilaille toimitettavien 
maitotuotteiden on käytävä esiin perussäädöksestä

Tarkistus 44
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä tuen myöntämisen edellytykset 
varmistaakseen, että soveltuvat tuensaajat 
ja hakijat ovat oikeutettuja 108 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuun tukeen. 

2. Komissio vahvistaa delegoiduilla
säädöksillä tuen myöntämisen edellytykset 
varmistaakseen, että soveltuvat tuensaajat 
ja hakijat ovat oikeutettuja 108 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuun tukeen. 

Varmistaakseen, että hakijat noudattavat 
velvollisuuksiaan, komissio hyväksyy 
delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä 
petosten ja sääntöjenvastaisuuksien 
ehkäisemiseksi, mukaan luettuina

Varmistaakseen, että hakijat noudattavat 
velvollisuuksiaan, komissio hyväksyy 
delegoiduilla säädöksillä toimien 
toteutumisen takaavan vakuuden 
asettaminen, jos tuesta maksetaan ennakko.

a) tukijärjestelmään osallistumista 
koskevan oikeuden pidättäminen;
b) toimien toteutumisen takaavan 
vakuuden asettaminen, jos tuesta 
maksetaan ennakko; ja 
c) seuraamusten soveltaminen vilpillisen 
toiminnan torjumiseksi.

Or. fr

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden vuoksi on tarpeen ryhmittää horisontaalisissa artikloissa komissiolle 
myönnetyt seuraamuksia koskevat täytäntöönpanovaltuudet. Seuraamuksia koskeva periaate 
on siksi vahvistettava yksittäisellä artiklalla, ja erilaiset horisontaaliset artiklat rikkovat tätä 
periaatetta.
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Tarkistus 45
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni rahoittaa 209 artiklan mukaisesti 
tunnustetuille humala-alan 
tuottajaorganisaatioille maksettavan tuen 
kyseisessä artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden rahoittamiseksi.

1. Unioni rahoittaa 209 artiklan mukaisesti 
tunnustetuille humala-alan 
tuottajaorganisaatioille maksettavan tuen, 
joka on tarkoitettu kyseisessä artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden rahoittamiseen
ja joka on Saksan tapauksessa 
2 277 000 euroa vuodessa.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyille 
tuottajaorganisaatioille maksettavan 
unionin vuotuisen rahoituksen määrä on 
Saksan osalta 2 277 000 euroa.

2. Kullekin tuottajaorganisaatiolle 
maksettava määrä lasketaan suhteessa 
kyseisen organisaation jäsenten 
humalaviljelmien tukikelpoiseen pinta-
alaan. Hakemuksen aikana Saksassa 
tukikelpoisia ovat pinta-alat, joiden 
vähimmäispalstakoko hehtaaria kohti on 
vähintään 1 500 yksikköä kahdessa rivissä 
tai 2 000 yksikköä yhdessä rivissä.
3. Ennen maksun hyväksymistä Saksan 
asiasta vastaava viranomainen tarkastaa 
hallinnollisesti kaikki tukihakemukset 
suorittamalla myös tukikelpoisten pinta-
alojen ristiintarkastuksia muun muassa 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 II osaston 
4 luvussa säädetyn yhdennetyn hallinto-
ja valvontajärjestelmän tietojen 
perusteella.
4. Lisäksi kaikissa 
tuottajaorganisaatioissa tehdään paikan 
päällä tarkistuksia, jotka kattavat 
vähintään viisi prosenttia myönnettävästä 
avusta. Näistä tarkistuksista voidaan 
ilmoittaa etukäteen, jos se ei vaaranna 
niiden lopputulosta.
5. Aiheettomasti suoritettuihin maksuihin 
sovelletaan vastaavasti komission 
asetuksen (EY) N:o 1122/2009 
80 artiklaa. 

Or. de
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Tarkistus 46
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
112 artikla

Komission teksti Tarkistus

Varmistaakseen, että tuilla rahoitetaan 209 
artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, komissio 
voi delegoiduilla säädöksillä vahvistaa 
säännöt, jotka koskevat

Varmistaakseen, että tuilla rahoitetaan 209 
artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, komissio 
voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tätä jaksoa koskevat välttämättömät 
toimenpiteet, jotka koskevat

a) tukihakemuksia, mukaan luettuina 
määräaikoja ja saateasiakirjoja koskevat 
säännöt;

a) tukien maksua;

b) tukioikeutta, mukaan luettuina 
säännöt, jotka koskevat tukikelpoisia 
humalan viljelyaloja ja kullekin 
tuottajaorganisaatiolle maksettavien 
määrien laskentaa;

b) tukipyyntöä koskevaa menettelyä, 
johon sisältyvät myös määräaikoja ja 
liitteitä koskevat säännökset;

c) aiheettomasti suoritettujen maksujen 
yhteydessä sovellettavat seuraamukset.

c) tarkastusten tekemistä.

Or. de

Tarkistus 47
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
118 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretty säädösvalta Hyväksymissuunnitelmien rahoitus
Varmistaakseen hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaryhmille myönnetyn 
tuen tehokkaan ja kohdennetun käytön 
komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä säännöt, jotka koskevat 

1. Edellä 117 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja tukitasoja alennetaan 
puolella siltä osin kuin kyseessä on 
kaupan pidetty tuotanto, jonka arvo 
ylittää 1 000 000 euroa.

a) tuottajaryhmän 
hyväksymissuunnitelmien rahoittamista;

2. Edellä 117 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuun tukeen 
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sovelletaan enimmäismäärää, joka on 
kunkin tuottajaryhmittymän osalta 
100 000 euroa vuosijaksoa kohden.

b) kynnyksiä ja enimmäismääriä sekä 
yhteisön rahoitusosuutta tuen osalta;
c) tuen laskentaperustetta, 
tuottajaryhmän kaupan pidetyn 
tuotannon arvo mukaan luettuna;

3. Jos jonkin osion täytäntöönpano ei 
kestä kokonaista kalenterivuotta, 
2 kohdassa tarkoitettua enimmäismäärää 
alennetaan suhteellisesti.

d) tuottajaryhmien tukikelpoisuutta; 4. Edellä 117 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu tuki myönnetään

e) tuottajaryhmän päätoimintaa; a) vuotuisina tai puolivuotuisina erinä 
hyväksymissuunnitelman kunkin 
vuotuisen tai puolivuotuisen 
toteuttamisjakson lopussa, tai

f) hyväksyntäsuunnitelmien sisältöä, 
esittämistä ja hyväksymistä; 

b) vuosijakson osan kattavina erinä, jos 
suunnitelman täytäntöönpano alkaa 
vuosijakson aikana tai jos hyväksyntä 
myönnetään ennen vuosijakson 
päättymistä. 

g) edellytyksiä, joiden mukaisesti 
tuottajaryhmät voivat pyytää 
hyväksyntäsuunnitelmiin muutoksia;

Eriä laskiessaan jäsenvaltiot voivat 
käyttää perustana kaupan pidettyä 
tuotantoa, joka on tuotettu muuna 
ajanjaksona kuin sinä, jonka osalta erä 
maksetaan, jos tämä on valvontasyistä 
perusteltua. Kyseisten ajanjaksojen 
välisen eron on oltava asianomaista 
ajanjaksoa lyhyempi. 

h) investointitukea; 5. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin määriin sovelletaan 
Euroopan keskuspankin viimeisintä 
ennen sen ajanjakson ensimmäistä päivää 
julkaisemaa valuuttakurssia, jonka osalta 
kyseisiä tukia myönnetään.

i) tuottajaryhmien sulautumisia ja tuen 
jatkamista. 

Or. fr

Perustelu

Rahoitus, tuen laskemisperusta, tuen kynnysarvo ja katto sekä yhteisrahoituksen aste ja 
tuottajaryhmien tukikelpoisuus ovat kaikki keskeisiä tukea koskevia tekijöitä ja niiden on siksi 
kuuluttava perussäädökseen (tässä 118 artiklan a alakohtaan). Tuottajaryhmien suoraa 
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hallinnointia koskevat muut tekijät noudattavat johdonmukaista oikeuden soveltamista eli 
täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 48
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
118 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

118 a artikla
Unionin rahoitusosuus

1. Unionin rahoitusosuus 117 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta 
tuesta on 
a) lähentymistavoitealueilla 75 prosenttia, 
ja
b) muilla alueilla 50 prosenttia.
Jäsenvaltio myöntää lopputuen 
kiinteämääräisenä. Tukipyynnön ei 
tarvitse välttämättä sisältää todisteita tuen 
käytöstä. 
2. Unionin rahoitusosuus 117 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta 
tuesta pääomatukena tai 
pääomatukiekvivalenttina ilmaistuna on 
tukikelpoisista investointikustannuksista
a) lähentymistavoitealueilla enintään 
50 prosenttia, ja
b) muilla alueilla enintään 30 prosenttia.
3. Kyseisten jäsenvaltioiden on 
sitouduttava maksamaan tukikelpoisista 
investointikustannuksista vähintään viisi 
prosenttia.
Tuensaajien rahoitusosuus tukikelpoisista 
investointikustannuksista on
a) lähentymistavoitealueilla vähintään 
25 prosenttia
b) muilla alueilla vähintään 45 prosenttia.
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Or. fr

Perustelu

Rahoitus, tuen laskemisperusta, tuen kynnysarvo ja katto sekä yhteisrahoituksen aste ja 
tuottajaryhmien tukikelpoisuus ovat kaikki keskeisiä tukea koskevia tekijöitä ja niiden on siksi 
kuuluttava perussäädökseen (tässä 118 artiklan b alakohtaan). Tuottajaryhmien suoraa 
hallinnointia koskevat muut tekijät noudattavat johdonmukaista oikeuden soveltamista eli 
täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 49
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
118 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

118 b artikla
Kaupan pidetyn tuotannon arvo

1. Tuottajaryhmittymiin sovelletaan 
126 c artiklan säännöksiä soveltuvin osin.
2. Jos kaupan pidetyn tuotannon arvo on 
laskenut tuottajaryhmittymän vastuuseen 
ja valvontaan kuulumattomista syistä, 
joista esitetään jäsenvaltiolle 
asianmukaiset perustelut, kaupan pidetyn 
tuotannon arvo on vähintään 65 
prosenttia viimeisimmän vuosijakson 
kattavassa edellisessä tukihakemuksessa 
tai edellisissä tukihakemuksissa 
ilmoitetusta, jäsenvaltion tarkastamasta 
arvosta, ja jollei tällaista ole, hyväksytyssä 
hyväksymissuunnitelmassa alun perin 
ilmoitetusta arvosta.
3. Kaupan pidetyn tuotannon arvo 
lasketaan tukipyynnön aikana 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Rahoitus, tuen laskemisperusta, tuen kynnysarvo ja katto sekä yhteisrahoituksen aste ja 
tuottajaryhmien tukikelpoisuus ovat kaikki keskeisiä tukea koskevia tekijöitä ja niiden on siksi 
kuuluttava perussäädökseen (tässä 118 artiklan c alakohtaan). Tuottajaryhmien suoraa 
hallinnointia koskevat muut tekijät noudattavat johdonmukaista oikeuden soveltamista eli 
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täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 50
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
118 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

118 c artikla
Tuottajaryhmittymien tukikelpoisuus;

Jäsenvaltioiden on arvioitava, ovatko 
tuottajaryhmittymät kelpoisia tämän 
asetuksen mukaiseen tukeen voidakseen 
vahvistaa, että tuki on asianmukaisesti
perusteltu ottaen huomioon kyseisen 
tuottajaryhmittymän jäseninä oleville 
tuottajaorganisaatioille tai -ryhmittymille 
mahdollisesti aiemmin myönnetyn 
julkisen tuen edellytykset ja 
myöntämispäivä sekä jäsenten 
mahdolliset siirtymiset 
tuottajaorganisaatioiden ja -ryhmittymien 
välillä.

Or. fr

Perustelu

Rahoitus, tuen laskemisperusta, tuen kynnysarvo ja katto sekä yhteisrahoituksen aste ja 
tuottajaryhmien tukikelpoisuus ovat kaikki keskeisiä tukea koskevia tekijöitä ja niiden on siksi 
kuuluttava perussäädökseen (tässä 118 artiklan d alakohtaan). Tuottajaryhmien suoraa 
hallinnointia koskevat muut tekijät noudattavat johdonmukaista oikeuden soveltamista eli 
täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 51
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta – d–h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) tuottajaryhmittymän päätoimintaa;
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e) hyväksyntäsuunnitelmien sisältöä, 
esittämistä ja hyväksymistä; 
f) edellytyksiä, joiden mukaisesti 
tuottajaryhmittymät voivat pyytää 
hyväksyntäsuunnitelmiin muutoksia;
g) investointitukea; 
h) tuottajaryhmittymien sulautumisia ja 
tuen jatkamista. 

Or. fr

Perustelu

Rahoitus, tuen laskemisperusta, tuen kynnysarvo ja katto sekä yhteisrahoituksen aste ja 
tuottajaryhmien tukikelpoisuus ovat kaikki keskeisiä tukea koskevia tekijöitä ja niiden on siksi 
kuuluttava perussäädökseen. Tuottajaryhmien suoraa hallinnointia noudattavat muut tekijät 
(tässä 118 artiklan e–i alakohdat) noudattavat johdonmukaista oikeuden soveltamista eli 
täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 52
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
126 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretty säädösvalta Toimintarahastojen rahoitus
Varmistaakseen hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioille 
myönnetyn tuen tehokkaan, kohdennetun 
ja kestävän käytön komissio vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä säännöt, jotka 
koskevat 

Tuottajaorganisaation on vahvistettava 
120 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
toimintarahastoon osoitettava 
rahoitusosuus.

a) toimintarahastoja ja toimintaohjelmia, 
mukaan luettuina säännöt, jotka koskevat 

Kaikkien tuottajien on voitava hyötyä 
toimintarahastosta, ja kaikkien tuottajien 
on voitava osallistua demokraattisesti 
päätöksiin, jotka koskevat 
tuottajaorganisaation rahastojen käyttöä 
ja toimintarahastoihin osoitettavia 
rahoitusosuuksia.

i) toimintarahastojen rahoitusta ja 
käyttöä;
ii) toimintaohjelmien sisältöä, 
hyväksymistä ja muuttamista;
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iii) toimintaohjelman toimenpiteiden, 
toimien tai menojen tukikelpoisuutta ja 
täydentäviä kansallisia sääntöjä tältä 
osin; 
iv) toimintaohjelmien ja maaseudun 
kehittämisohjelmien välistä suhdetta;
v) osittaisia toimintaohjelmia;
vi) toimintaohjelmien seurantaa ja 
arviointia;
b) toimintaohjelmien kansallista 
säännöstöä ja kansallista strategiaa, 
mukaan luettuina säännöt, jotka koskevat
i) kansallisen säännöstön ja kansallisen 
strategian rakennetta ja sisältöä;
ii) kansallista säännöstöä ja kansallisia 
strategioita koskevaa seurantaa, 
arviointia ja viestintää;
c) unionin taloudellista tukea, mukaan 
luettuina säännöt, jotka koskevat 
i) unionin taloudellisen tuen 
laskentaperustetta, erityisesti 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvoa;
ii) tuen laskennassa sovellettavia 
viitekausia;
iii) taloudellisen tuen osuuksien 
vähennyksiä tukihakemusten myöhässä 
jättämisen tapauksessa;
iv) vakuuksien asettamista ja 
menettämistä ennakkomaksujen 
tapauksessa;
d) kriisiehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteitä, mukaan 
luettuina säännöt, jotka koskevat
i) kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteiden valintaa; 
ii) markkinoiltapoiston määritelmää;
iii) markkinoilta poistettujen tuotteiden 
käyttötarkoituksia;
iv) markkinoiltapoiston enimmäistukea;
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v) markkinoiltapoiston yhteydessä 
annettavia ennakkoilmoituksia;
vi) kaupan pidetyn tuotannon määrän 
laskentaa markkinoiltapoiston 
tapauksessa; 
vii) EU:n tunnuksen merkitsemistä 
ilmaisjakeluun tarkoitettujen tuotteiden 
pakkauksiin;
viii) markkinoilta poistettujen tuotteiden 
vastaanottajia koskevia edellytyksiä;
ix) raakana korjaamisen ja korjaamatta 
jättämisen määritelmiä;
x) raakana korjaamisen ja korjaamatta 
jättämisen soveltamisedellytyksiä; 
xi) satovakuutuksen tavoitteita;
xii) epäsuotuisan ilmastollisen 
tapahtuman määritelmää;
xiii) sijoitusrahastojen perustamisesta 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
tukemisen edellytyksiä;
e) kansallista taloudellista tukea, mukaan 
luettuina säännöt, jotka koskevat
i) tuottajien järjestäytymisastetta;
ii) toimintaohjelmien muutoksia;
iii) taloudellisen tuen osuuksien 
vähennyksiä taloudellista tukea koskevien 
hakemusten myöhässä jättämisen 
tapauksessa;
iv) vakuuksien asettamista, vapauttamista 
ja menettämistä ennakkomaksujen 
tapauksessa;
v) unionin korvauksen enimmäisosuutta 
kansallisen taloudellisen tuen osalta.

Or. fr

Perustelu

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
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directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

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

Tarkistus 53
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
126 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

126 a artikla
Toimintaohjelman toimenpiteiden, 
toimien tai menojen tukikelpoisuus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kansallisessa strategiassaan 
enimmäisprosenttimäärät yksittäisten 
toimenpiteiden ja/tai toimityyppien ja/tai 
menojen rahoitukselle eri toimenpiteiden 
välisen tasapainon varmistamiseksi.
2. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa asetusta 
(EY) N:o 1182/2007 ja tätä asetusta 
täydentäviä sääntöjä, jotka koskevat 
toimintaohjelmien mukaisten 
toimenpiteiden, toimien tai menojen 
tukikelpoisuutta.

Or. fr

Perustelu

Rahoitus, tuen laskemisperusta, tuen kynnysarvo ja katto sekä yhteisrahoituksen aste ja 
tuottajaryhmien tukikelpoisuus ovat kaikki keskeisiä tukea koskevia tekijöitä ja niiden on siksi 
kuuluttava perussäädökseen (tässä 126 artiklan a–iii alakohtiin). Tuottajaryhmien suoraa 
hallinnointia koskevat muut tekijät noudattavat johdonmukaista oikeuden soveltamista eli 
täytäntöönpanosäädöksiä.
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Tarkistus 54
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
126 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

126 b artikla
Tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 

tuotannon arvo
1. Tämän luvun soveltamiseksi 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvo lasketaan 
tuottajaorganisaation jäsenten sen 
tuotannon arvon perusteella, jonka osalta 
asianomainen tuottajaorganisaatio on 
hyväksytty.
2. Kaupan pidetyn tuotannon arvo 
sisältää tuottajaorganisaatiosta lähtevien 
tai siihen liittyvien jäsenten tuotannon. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
edellytykset kaksinkertaisen laskennan 
välttämiseksi. 
3. Kaupan pidetyn tuotannon arvoon ei 
sisälly hedelmä- ja vihannesjalostealan 
arvo tai mitkään muut kuin hedelmä- ja 
vihannesalan tuotteet.
Jalostettaviksi tarkoitettujen sellaisten 
hedelmien ja vihannesten kaupan pidetyn 
tuotannon arvo, jotka joko 
tuottajaorganisaatio, 
tuottajaorganisaatioiden liitto tai niiden 
jäsenet, jotka ovat tuottajia tai niiden 
osuuskuntia, taikka tämän artiklan 
7 kohdassa tarkoitetut tytäryritykset ovat 
itse tai ulkoistamisen avulla muuntaneet 
joksikin liitteessä I olevassa X osassa 
luetelluksi hedelmä- ja 
vihannesjalosteeksi tai joksikin muuksi 
tässä artiklassa tarkoitetuksi, tämän 
asetuksen liitteessä VIa tarkemmin 
kuvailluksi maataloustuotteeksi, lasketaan 
soveltamalla kyseisten jalostettujen 
tuotteiden laskutusarvoon 
prosenttiosuutena ilmaistua kiinteää 
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määrää. 
Kiinteä määrä on
a) hedelmämehujen osalta 53 prosenttia;
b) mehutiivisteiden osalta 73 prosenttia;
c) tomaattitiivisteiden osalta 77 
prosenttia;
d) jäädytettyjen hedelmien ja vihannesten 
osalta 62 prosenttia;
e) hedelmä- ja vihannessäilykkeiden 
osalta 48 prosenttia;
f) Agaricus-suvun säilöttyjen 
herkkusienien osalta 70 prosenttia;
g) väliaikaisesti suolaveteen säilöttyjen 
hedelmien osalta 81 prosenttia;
h) kuivattujen hedelmien osalta 81 
prosenttia;
i) muiden hedelmä- ja 
vihannesjalosteiden osalta 27 prosenttia;
j) jalostettujen mausteyrttien osalta 
12 prosenttia;
k) paprikajauheen osalta 41 prosenttia. 
4. Jäsenvaltio voi sallia, että 
tuottajaorganisaatio sisällyttää kaupan 
pidetyn tuotannon arvoon sivutuotteiden 
arvon.
5. Kaupan pidetyn tuotannon arvo 
sisältää asetuksen (EY) N:o 1182/2007 
10 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti markkinoilta poistettujen 
tuotteiden arvon, sellaisena kuin se on 
arvioitu tuottajaorganisaation 
edellisvuonna kaupan pitämien kyseisten 
tuotteiden keskihintana. 
6. Kaupan pidetyn tuotannon arvoon 
luetaan ainoastaan tuottajaorganisaation 
jäsenten tuotanto, jonka 
tuottajaorganisaatio pitää kaupan. Toisen 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvoon luetaan ainoastaan 
tuottajaorganisaation jäsenten tuotanto, 
jonka heidän tuottajaorganisaationsa 
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osoittaa toiselle tuottajaorganisaatiolle 
kaupan pidettäväksi 213 artiklan 
3 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti.
7. Hedelmien ja vihannesten kaupan 
pidetty tuotanto on laskutettava 
’tuottajaorganisaatiosta’ -vaiheessa 
tapauksen mukaan liitteessä I olevassa 
IX osassa lueteltuna tuotteena, joka on 
kauppakunnostettu ja pakattu, ilman 
a) arvonlisäveroa;
b) sisäisiä kuljetuskustannuksia, jos 
tuottajaorganisaation keskitettyjen 
keräys- tai pakkauskeskusten ja 
tuottajaorganisaation jakelupisteen 
välinen etäisyys on suuri.
Jäsenvaltioiden on säädettävä eri 
toimitus- tai kuljetusvaiheissa laskettuun 
tuotteiden laskutusarvoon sovellettavista 
alennuksista ensimmäisen alakohdan 
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
8. Kaupan pidetyn tuotannon arvo 
voidaan myös laskea ”tytäryrityksestä” -
vaiheessa 6 kohdassa vahvistetuin 
edellytyksin, edellyttäen, että vähintään 
90 prosenttia tytäryrityksen pääomasta on
a) tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden liiton 
omistuksessa, tai
b) tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden liiton sellaisten 
jäsenten omistuksessa, jotka ovat 
osuuskuntia, jos tämä edistää asetuksen 
(EY) N:o 1182/2007 3 artiklan 1 kohdan b 
ja c alakohdassa lueteltujen tavoitteiden 
saavuttamista ja jos jäsenvaltio tämän 
sallii.
9. Jos tuotanto vähenee sääolosuhteiden, 
eläin- tai kasvitautien tai tuholaisten 
vuoksi, mahdolliset näistä syistä III luvun 
6 jaksossa tarkoitettujen 
satovakuutustoimenpiteiden tai 
tuottajaorganisaation hallinnoimien 
vastaavien toimenpiteiden yhteydessä 
saatavat vakuutuskorvaukset voidaan 
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lisätä kaupan pidetyn tuotannon arvoon.

Or. fr

Perustelu

Rahoitus, tuen laskemisperusta, tuen kynnysarvo ja katto sekä yhteisrahoituksen aste ja 
tuottajaryhmien tukikelpoisuus ovat kaikki keskeisiä tukea koskevia tekijöitä ja niiden on siksi 
kuuluttava perussäädökseen (tässä 126 artiklan c alakohdan i alakohta). Tuottajaryhmien 
suoraa hallinnointia koskevat muut tekijät noudattavat johdonmukaista oikeuden soveltamista 
eli täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 55
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
126 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

126 c artikla
Markkinoiltapoiston enimmäistuki

1. Unionin ja tuottajaorganisaation 
rahoitusosuuden muodostama tuki 
liitteessä X tarkoitettujen tuotteiden 
markkinoiltapoistoille voi olla enintään 
kyseisessä liitteessä vahvistettujen 
määrien suuruinen. Muiden tuotteiden 
osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava 
tuen enimmäismäärät.
2. Markkinoilta poistettujen tuotteiden 
määrä voi olla minkä tahansa tuotteen 
osalta enintään 5 prosenttia minkä 
tahansa tuottajaorganisaation kaupan
pitämän tuotannon määrästä. Määriä, 
jotka poistetaan markkinoilta jollakin 
asetuksen (EY) N:o 1182/2007 10 artiklan 
4 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla tai millä tahansa muulla 
jäsenvaltioiden hyväksymällä tavalla, ei 
kuitenkaan oteta huomioon kyseisessä 
osuudessa.
Kaupan pidetyn tuotannon määrän 
lasketaan edeltävien kolmen vuoden 
kaupan pidetyn tuotannon määrän 
keskiarvona. Jos tätä tietoa ei ole 



AM\871548FI.doc 27/73 PE467.307v01-00

FI

saatavilla, käytetään sen tuotannon, jonka 
osalta tuottajaorganisaatio on hyväksytty, 
kaupan pidettyä määrää.
Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen prosenttiosuuksien on 
oltava kolmen vuoden vuotuisia 
keskiarvoja, joiden vuotuinen sallittu 
ylitys on 5 prosenttia.

Or. fr

Perustelu

Rahoitus, tuen laskemisperusta, tuen kynnysarvo ja katto sekä yhteisrahoituksen aste ja 
tuottajaryhmien tukikelpoisuus ovat kaikki keskeisiä tukea koskevia tekijöitä ja niiden on siksi 
kuuluttava perussäädökseen (tässä 126 artiklan d alakohdan iv alakohtaan). Tuottajaryhmien 
suoraa hallinnointia koskevat muut tekijät noudattavat johdonmukaista oikeuden soveltamista 
eli täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 56
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
127 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksyä kaikki tähän alajaksoon liittyvät 
tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat 

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksyä kaikki tähän alajaksoon liittyvät 
tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat 

a) toimintarahastojen hallinnointia ja 
toimintarahastojen arvioitujen määrien 
ilmoittamista;

a) toimintarahastojen hallinnointia ja 
toimintarahastojen arvioitujen määrien 
ilmoittamista, toimintaohjelmien ja 
maaseudun kehittämisohjelmien välistä 
suhdetta, osittaisia toimintaohjelmia;

b) toimintaohjelmien toimittamista, 
määräajat ja vaaditut saateasiakirjat 
mukaan luettuina; 

b) toimintaohjelmien toimittamista, 
määräajat ja vaaditut saateasiakirjat 
mukaan luettuina;

b a) toimintaohjelmien kansallista 
säännöstöä ja kansallista strategiaa, 
mukaan luettuina säännöt, jotka koskevat 
i) kansallisen säännöstön ja kansallisen 
strategian rakennetta ja sisältöä; 
ii) kansallista säännöstöä ja kansallisia 
strategioita koskevaa seurantaa, 
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arviointia ja viestintää;
c) toimintaohjelmien muotoa; c) toimintaohjelmien muotoa;

d) edellä 126 artiklan a alakohdan vi 
alakohdan mukaisen kansallisten 
strategioiden ja toimintaohjelmien 
seurannan ja arvioinnin hallinnointia;

d) kansallisten strategioiden ja 
toimintaohjelmien seurantaa ja arviointia;

d a) unionin taloudellista tukea, mukaan 
luettuina säännöt, jotka koskevat 
i) tuen laskennassa sovellettavia 
viitekausia;
ii) taloudellisen tuen osuuksien 
vähennyksiä tukihakemusten myöhässä 
jättämisen tapauksessa;
iii) vakuuksien asettamista ja 
menettämistä ennakkomaksujen 
tapauksessa;

e) jäsenvaltioiden tuottajaorganisaatioille ja 
tuottajaorganisaatioiden liitoille 
toimittamia ilmoituksia hyväksytyn tuen 
määristä; 

e) jäsenvaltioiden tuottajaorganisaatioille ja 
tuottajaorganisaatioiden liitoille 
toimittamia ilmoituksia hyväksytyn tuen 
määristä; 

f) tukihakemuksia ja tuen maksuja, tuen 
ennakkomaksut tai osittaiset maksut 
mukaan luettuina;

f) tukihakemuksia ja tuen maksuja, tuen 
ennakkomaksut tai osittaiset maksut 
mukaan luettuina;

f a) kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteitä, mukaan 
luettuina säännöt, jotka koskevat
i) kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteiden valintaa; 
ii) markkinoiltapoiston määritelmää;
iii) markkinoilta poistettujen tuotteiden 
käyttötarkoituksia;
iv) markkinoiltapoiston yhteydessä 
annettavia ennakkoilmoituksia;
v) kaupan pidetyn tuotannon määrän 
laskentaa markkinoiltapoiston 
tapauksessa;
vi) EU:n tunnuksen merkitsemistä 
ilmaisjakeluun tarkoitettujen tuotteiden 
pakkauksiin;
vii) markkinoilta poistettujen tuotteiden 
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vastaanottajiin sovellettavia ehtoja;
viii) raakana korjaamisen ja korjaamatta 
jättämisen määritelmiä;

g) lainoja kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteiden 
rahoittamiseksi;

g) lainoja kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteiden 
rahoittamiseksi;

h) kaupan pitämisen vaatimusten 
noudattamista markkinoiltapoiston 
tapauksessa;

h) kaupan pitämisen vaatimusten 
noudattamista markkinoiltapoiston 
tapauksessa;

i) kuljetus-, lajittelu- ja 
pakkauskustannuksia ilmaisjakelun 
tapauksessa;

i) kuljetus-, lajittelu- ja 
pakkauskustannuksia ilmaisjakelun 
tapauksessa;

j) menekinedistämis-, tiedotus- ja 
koulutustoimenpiteitä kriisinehkäisyn ja 
kriisinhallinnan tapauksessa;

j) menekinedistämis-, tiedotus- ja 
koulutustoimenpiteitä kriisinehkäisyn ja 
kriisinhallinnan tapauksessa;

j a) raakana korjaamisen ja korjaamatta 
jättämisen soveltamisedellytyksiä; 
j b) satovakuutuksen tavoitteita;
j c) epäsuotuisan ilmastollisen 
tapahtuman määritelmää;
j d) sijoitusrahastojen perustamisesta 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
tukemisen edellytyksiä;

k) satovakuutustoimenpiteiden 
hallinnointia;

k) satovakuutustoimenpiteiden 
hallinnointia;

k a) kansallista taloudellista tukea, 
mukaan luettuina säännöt, jotka koskevat
i) tuottajien järjestäytymisastetta;
ii) toimintaohjelmien muutoksia;
iii) taloudellisen tuen osuuksien 
vähennyksiä taloudellista tukea koskevien 
hakemusten myöhässä jättämisen 
tapauksessa;
iv) vakuuksien asettamista, vapauttamista 
ja menettämistä ennakkomaksujen 
tapauksessa;
v) unionin korvauksen enimmäisosuutta 
kansallisen taloudellisen tuen osalta.

l) kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteisiin myönnettävää 

l) kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteisiin myönnettävää 
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valtiontukea koskevia säännöksiä; valtiontukea koskevia säännöksiä;
m) lupaa maksaa kansallista taloudellista 
tukea;

m) lupaa maksaa kansallista taloudellista 
tukea;

n) kansallisen taloudellisen tuen hakemista 
ja maksamista;

n) kansallisen taloudellisen tuen hakemista 
ja maksamista;

o) kansallisen taloudellisen tuen 
korvaamista.

o) kansallisen taloudellisen tuen 
korvaamista.

Or. fr

Perustelu

Rahoitus, tuen laskemisperusta, tuen kynnysarvo ja katto sekä yhteisrahoituksen aste ja 
tuottajaryhmien tukikelpoisuus ovat kaikki keskeisiä tukea koskevia tekijöitä ja niiden on siksi 
kuuluttava perussäädökseen (tässä 126 artiklan d alakohdan iv alakohtaan). Tuottajaryhmien 
suoraa hallinnointia koskevat muut tekijät noudattavat johdonmukaista oikeuden soveltamista 
eli täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 57
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) hedelmä- ja vihannesalan, hedelmä- ja 
vihannesjalostealan sekä banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen lapsille 
kouluihin, mukaan luettuina esikoulut, 
muut esiasteen opetusta antavat laitokset 
sekä alemman ja ylemmän perusasteen 
oppilaitokset; 

a) hedelmä- ja vihannesalan, hedelmä- ja 
vihannesjalostealan sekä banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen lapsille 
jäsenvaltioiden hallinnoimiin tai 
tunnustamiin kouluihin, mukaan luettuina 
esikoulut, muut esiasteen opetusta antavat 
laitokset sekä alemman ja ylemmän 
perusasteen oppilaitokset; 

Or. de
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Tarkistus 58
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on strategiaansa 
laatiessaan laadittava luettelo hedelmä- ja 
vihannesalan, hedelmä- ja 
vihannesjalostealan sekä banaanialan 
tuotteista, jotka voivat saada tukea niiden 
järjestelmästä. Luetteloon ei saa kuitenkaan 
sisällyttää tuotteita, jotka on jätetty 
ulkopuolelle komission 129 artiklan 
mukaisesti antamilla delegoiduilla 
säädöksillä toteutetulla toimenpiteellä. 
Niiden on valittava tuotteensa 
objektiivisten kriteerien perusteella, joihin 
voivat kuulua kausiluonteisuus, tuotteiden 
saatavuus tai ympäristönäkökohdat. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat asettaa 
etusijalle EU:sta peräisin olevat tuotteet.

3. Jäsenvaltioiden on strategiaansa 
laatiessaan laadittava luettelo hedelmä- ja 
vihannesalan, hedelmä- ja 
vihannesjalostealan sekä banaanialan 
tuotteista, jotka voivat saada tukea niiden 
järjestelmästä. Luetteloon ei saa kuitenkaan 
sisällyttää tuotteita, jotka on jätetty 
ulkopuolelle komission 129 artiklan 
mukaisesti antamilla delegoiduilla 
säädöksillä toteutetulla toimenpiteellä. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa strategiassa voidaan 
kuitenkin ottaa huomioon, että kyseiset 
tuotteet ovat tukikelpoisia, jos niihin ei ole 
lisätty kuin vähäisiä määriä liitteessä I 
lueteltuja aineita.
Jäsenvaltiot valvovat, että niiden 
toimivaltaiset terveysviranomaiset 
hyväksyvät luettelon tuotteista, joille 
myönnetään ohjelman perusteella tukea. 
Niiden on valittava tuotteensa 
objektiivisten kriteerien perusteella, joihin 
voivat kuulua kausiluonteisuus, tuotteiden 
saatavuus tai ympäristönäkökohdat. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat asettaa 
etusijalle EU:sta peräisin olevat tuotteet.

Or. de
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Tarkistus 59
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden strategiassa 
määritetään:
– ohjelman kohderyhmä;
– ohjelman tuoma lisäarvo, erityisesti 
tapauksessa, jossa hedelmiä syödään 
poikkeuksellisesti muiden aterioiden 
yhteydessä;
– valvontatoimenpiteet;
– muut toimenpiteet (esimerkiksi 
verkkosivujen kehittäminen, 
tuotantopaikkavierailut);
– maantieteellinen tai hallinnollinen taso, 
jolla ohjelma toteutetaan. 

Or. de

Tarkistus 60
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
128 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

128 a artikla
Tukikelpoiset kustannukset

1. Yhteisön tukea voi hakea seuraaville 
kustannuksille: 
a) sellaisten hedelmien ja vihannesten, 
hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä 
banaanituotteiden kustannukset, jotka 
toimitetaan kouluhedelmäjärjestelmän 
yhteydessä;
b) liitännäiskustannukset, eli 
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kustannukset, jotka ovat suoraan 
yhteydessä kouluhedelmäjärjestelmän 
toteutukseen ja joita ovat ainoastaan:
i) laitteiden ostoon, vuokraukseen ja 
leasing-vuokraukseen liittyvät 
kustannukset, jos ne sisältyvät 
strategiaan; 
ii) tarkastusten ja arviointien 
kustannukset, jotka ovat suoraan 
yhteydessä ohjelmaan 
iii) tiedotuskustannukset, myös hedelmiä 
kouluissa koskevan eurooppalaisen 
ohjelman mainostuskustannukset.
Jos kouluhedelmäjärjestelmän kattamien 
tuotteiden kuljetus- ja jakelukustannukset 
laskutetaan erikseen, kyseiset 
kustannukset eivät saa olla yli kolme 
prosenttia tuotteita koskevista 
kustannuksista. Jos tuotteet annetaan 
oppilaitoksille ilmaiseksi, jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä kuljetus- ja jakelulaskuja, 
jotka jäävät alle jäsenvaltion strategiassa 
määritetyn kattomaksun. 
Ensimmäisen alakohdan b alakohdan 
iii alakohdassa tarkoitettuja 
viestintäkustannuksia ei voida rahoittaa 
muilla yhteisön tukijärjestelmillä. 
2. Ensimmäisen alakohdan b alakohdan i 
ja iii alakohdassa tarkoitettu 
kokonaiskustannusten määrä on kiinteä 
ja se ei saa olla yli viisi prosenttia 
jäsenvaltiolle varatusta yhteisön tuesta.
Sen vuoden aikana, jona tarkastus 
suoritetaan, 1 kohdan 1 alakohdan 
b alakohdan i ja ii alakohdissa tarkoitettu 
kustannusten kokonaismäärä ei saa 
ylittää 10 prosenttia jäsenvaltiolle 
tarkastusvuonna varatusta yhteisön 
tuesta. 

Or. de
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Tarkistus 61
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
128 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

128 b artikla
Tuen yleiset myöntämisedellytykset

1. Jäsenvaltioiden on valvottava, että 
niiden strategiassa määrätty tuki jaetaan 
tuen hakijoille, jos kyseiset hakijat ovat 
tehneet pätevän tukipyynnön jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Tukipyyntö on pätevä vain, jos asiasta 
vastaava viranomainen on hyväksynyt 
hakijan jäsenvaltiossa, jossa oppilaitos, 
johon tuotteet toimitetaan, sijaitsee.
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä seuraavat 
hakijat: 
a) oppilaitokset; 
b) kouluviranomaiset lapsille heidän 
alueellaan toimitettujen tuotteiden 
yhteydessä; 
c) tuotteiden toimittajat ja/tai jakelijat; 
d) organisaatiot, jotka toimivat yhden tai 
useamman oppilaitoksen nimissä tai 
kouluviranomaiset, jotka on valtuutettu 
erityisesti tätä varten; 
e) kaikki muut julkiset tai yksityiset 
toimijat, jotka hoitavat: 
i) tällä asetuksella käyttöönotettua tai 
tämän asetuksen mukaista hedelmien ja 
vihannesten, hedelmä- ja 
vihannesjalosteiden sekä banaanialan 
tuotteiden toimittamista lapsille hedelmien 
kulutusta kouluissa edistävän ohjelman 
puitteissa; 
ii) arviointia ja/tai viestintää. 

Or. de



AM\871548FI.doc 35/73 PE467.307v01-00

FI

Tarkistus 62
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
128 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

128 c artikla
Yleisedellytykset tuen hakijoiden 

hyväksynnälle
1. Hyväksyntä edellyttää hakijan 
toimivaltaiselle viranomaiselle antamaa 
kirjallista sitoumusta siitä, että hakija 
a) käyttää tämän asetuksen mukaisesti 
perustetusta tai mukautetusta 
kouluhedelmäjärjestelmästä rahoitettavia 
tuotteita lasten ravinnoksi omassa 
koulussaan tai niissä kouluissa, joille se 
hakee tukea;
b) palauttaa asianomaisista määristä 
aiheettomasti maksetut tuet, jos todetaan, 
että kyseisiä tuotteita ei ole jaettu 
tarkoitetuille kohderyhmille tai että tukea 
on myönnetty tuotteille, jotka eivät ole 
tämän asetuksen perusteella 
tukikelpoisia; 
c) maksaa erotuksen alun perin maksetun 
summan ja sen summan välillä, johon 
hakija on oikeutettu, kun kyseessä on 
petos tai vakava laiminlyönti; 
d) toimittaa toimivaltaisille viranomaisille 
heidän pyynnöstään tositteet;
e) suorittaa kaikki jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen päättämät 
valvontatoimet, erityisesti kirjanpidon 
tarkastukset ja fyysiset tarkastukset. 
Jäsenvaltio voi vaatia, että hyväksyntä 
edellyttää hakijan toimivaltaiselle 
viranomaiselle antamia muita kirjallisia 
sitoumuksia.
2. Jos toimivaltainen viranomainen 
toteaa, että hakija ei täytä enää 
hyväksynnän edellytyksiä tai muita tästä 
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asetuksesta johtuvia velvoitteita, 
hyväksyntä keskeytetään tai perutaan 
riippuen sääntöjenvastaisuuden 
vakavuudesta kuukaudesta kahdeksitoista 
kuukauteen. Näihin toimenpiteisiin ei 
ryhdytä ylivoimaisen esteen tapauksissa 
eikä jos jäsenvaltio toteaa, että 
sääntöjenvastaisuus ei ole tahallinen tai 
laiminlyönnin seurausta tai jos se on 
vähäinen. Jos hyväksyntä perutaan, se 
voidaan uusia asianosaisen pyynnöstä 
12 kuukauden vähimmäisajan kuluttua.

Or. de

Tarkistus 63
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
129 artikla

Komission teksti Tarkistus

129 artikla Poistetaan.
Siirretty säädösvalta

1. Lasten terveellisiä ruokailutottumuksia 
edistääkseen komissio voi antaa 
delegoiduilla säädöksillä sääntöjä, jotka 
koskevat 
a) tuotteita, joille ei voida myöntää tukea 
kyseisestä järjestelmästä;
b) järjestelmän kohderyhmää;
c) kansallisia tai alueellisia strategioita, 
joita jäsenvaltioiden on laadittava tukea 
saadakseen, liitännäistoimenpiteet 
mukaan luettuina;
d) tuen hakijoiden hyväksymistä ja 
valintaa.

Or. de
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Tarkistus 64
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
130 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksyä kaikki tähän alajaksoon liittyvät 
tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat 
erityisesti 

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksyä kaikki tähän alajaksoon liittyvät 
tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat 
erityisesti 

a) tuen lopullista jakautumista 
jäsenvaltioiden kesken;

a) tukien myöntämistä hedelmien 
jakamiseen lapsille kouluissa;

b) tukihakemuksia ja maksuja; b) tuen lopullista jakautumista 
jäsenvaltioiden kesken;

c) tarkastuksia; c) tuen yleisiä myöntämisedellytyksiä; 
d) järjestelmän julkistamiseen liittyviä 
menetelmiä sekä siihen liittyviä 
verkottumistoimenpiteitä;

d) tiettyjen hakijoiden hyväksyntää ja 
hyväksynnän keskeyttämistä tai 
peruuttamista koskevia erityisiä ehtoja; 

e) tietojen toimittamista komissiolle. e) tukihakemuksia ja maksuja;
f) tarkastuksia ja seuraamuksia;

g) seurantaa ja arviointia; 
h) järjestelmän julkistamiseen liittyviä 
menetelmiä sekä siihen liittyviä 
verkottumistoimenpiteitä;

i) tietojen toimittamista komissiolle;
j) komission taloudellisen tuen ilmoitusta 
koskevat säännökset. 

Or. de

Tarkistus 65
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimet 
koskevat viinejä, joilla on suojattu 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimet 
koskevat viinejä, joilla on suojattu 
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alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai joihin on 
merkitty rypälelajike.

alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai joihin on 
merkitty rypälelajike.

Kyseiset viinit ovat tukikelpoisia 
menekinedistämiseen kolmansien maiden 
markkinoilla, kun 
a) tuotteet on tarkoitettu sellaisinaan 
kulutettaviksi ja niillä on 
vientimahdollisuuksia tai uusia 
markkinointimahdollisuuksia 
kolmansissa maissa sekä merkittävä 
lisäarvo; 
b) tuotteen alkuperä ilmoitetaan osana 
tiedotus- tai menekinedistämistoimea, kun 
kyseessä on maantieteellisellä 
merkinnällä varustettu viini; 
c) tuettu toimi on selkeästi määritelty, 
myös se, mitkä tuotteet voidaan ottaa 
huomioon, ja markkinointitoimi ja 
kustannusarvio on myös määritelty;
d) menekinedistämiseen ja tiedotukseen 
tarkoitettu tuki kestää kunkin tuensaajan 
osalta yhdessä kolmannessa maassa 
enintään kolme vuotta; tuki voidaan 
kuitenkin tarvittaessa uusia kerran 
enintään kahdeksi vuodeksi; 
e) menekinedistämis- ja/tai tiedotusviestit 
perustuvat viinin olennaisiin 
laatuominaisuuksiin ja ovat kohteena 
olevan kolmannen maan lainsäädännön 
mukaisia; 
f) tuensaajilla on riittävät valmiudet 
kohdata kolmansien maiden kanssa 
käytävän kaupan erityisrajoitukset ja 
riittävät varat toimenpiteen 
mahdollisimman tehokkaan toteuttamisen 
varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti varmistettava, että tuotteita on 
riittävästi käytettävissä sekä laadullisesti 
että määrällisesti markkinakysyntään 
voidaan vastata pitkään 
menekinedistämistoimen päättymisen 
jälkeenkin. 
Edunsaajat voivat olla yksityisiä yrityksiä, 
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ammattialajärjestöjä, 
tuottajaorganisaatioita, toimialakohtaisia 
organisaatioita tai jäsenvaltion niin 
päättäessä julkisia elimiä. Jäsenvaltio ei 
voi missään tapauksessa tehdä julkisesta 
elimestä ainoaa 
menekinedistämistoimenpiteen 
edunsaajaa. 
Etusijalle on asetettava komission 
suosituksessa 2003/361/EY [10] 
tarkoitetut mikroyritykset sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset kuten myös 
yhteiskäytössä olevat tavaramerkit. 

Or. fr

Tarkistus 66
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisulla "tavanomainen uudistaminen 
yli-ikäisillä viinitiloilla" tarkoitetaan 
saman lajikkeen istuttamista samalle 
lohkolle samaa viininviljelymenetelmää 
noudattaen Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
lisäedellytyksiä erityisesti korvattavien 
viinitarhojen iän osalta.

Or. fr

Perustelu

Määritelmät ovat tärkeitä tekijöitä, joiden on kuuluttava perussäädöksen soveltamisalaan 
(määritelmä otettu asetuksen (EY) N:o 555/2008 6 artiklasta).
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Tarkistus 67
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 3 kohta – 2 ja 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tukea ei voida myöntää tavanomaiseen 
uudistamiseen yli-ikäisillä viinitiloilla.

Tukea ei voida myöntää tavanomaiseen 
uudistamiseen yli-ikäisillä viinitiloilla eli
saman lajikkeen istuttamiseen samalle 
lohkolle samaa viininviljelymenetelmää 
noudattaen.

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
lisäedellytyksiä erityisesti korvattavien 
viinitarhojen iän osalta.

Or. fr

Tarkistus 68
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Rakenneuudistuksesta ja uusiin 
lajikkeisiin siirtymisestä aiheutuviin 
kustannuksiin osallistuminen ei sisällä 
maatalousajoneuvojen hankkimisesta 
koituvia kuluja.

Or. fr

Tarkistus 69
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on laadittava 
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säännöt, jotka koskevat myönnettävän 
tuen tarkkaa soveltamisalaa ja tukitasoja. 
Säännöt voivat koskea erityisesti 
kiinteämääräisten määrien maksamista, 
tuen hehtaarikohtaisten 
enimmäismäärien vahvistamista ja 
objektiivisin perustein tapahtuvaa tuen 
mukauttamista. Jos käytetyt 
istutusoikeudet eivät ole peräisin 
rakenneuudistuksesta, tukea on kilpailun 
vääristymisen estämiseksi alennettava 
vastaavasti sen huomioon ottamiseksi, että 
käytetyistä istutusoikeuksista ei ole 
aiheutunut raivauskustannuksia. 
Tukea maksetaan viljellystä pinta-alasta, 
joka määritellään viinialan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa 
käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja 
viinialan tarkastusten osalta 
27. kesäkuuta 2008 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 555/2008 75 artiklan 
1 kohdan mukaisesti1. 
___________
1 EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1.

Or. fr

Tarkistus 70
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Kaupallisten rypäleiden jättämistä 
viiniköynnökseen tavanomaisen 
tuotantosyklin lopussa ei pidetä raakana 
korjaamisena. 

Or. fr
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Tarkistus 71
Michel Dantin

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

Komission teksti Tarkistus

Kaupallisten rypäleiden jättämistä 
viiniköynnökseen tavanomaisen 
tuotantosyklin lopussa ei pidetä raakana 
korjaamisena.

Or. fr

Perustelu

Määritelmät ovat tärkeitä tekijöitä, joiden on kuuluttava perussäädöksen soveltamisalaan
(määritelmä otettu asetuksen (EY) N:o 555/2008 11 artiklasta).

Tarkistus 72
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
140 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Minkään lohkon alaa, jolle 
myönnetään tukea rypäleiden raakana 
korjaamiseen, ei voi lukea mukaan 
laskettaessa maantieteellisellä 
merkinnällä varustettujen viinien 
teknisissä eritelmissä vahvistettuja 
tuotosrajoja.

Or. fr
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Tarkistus 73
Michel Dantin

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisulla "epäsuotuisat sääolot" on 
sama merkitys kuin komission 
asetuksen (EY) N:o 1857/2006 2 artiklan 
8 kohdassa.

Or. fr

Perustelu

Määritelmät ovat tärkeitä tekijöitä, joiden on kuuluttava perussäädöksen soveltamisalaan 
(määritelmä otettu asetuksen (EY) N:o 555/2008 16 artiklasta).

Tarkistus 74
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
satovakuutuksia tukiohjelmissaan 
seuraavilla edellytyksillä:
a) jäsenvaltioiden on annettava 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset, joihin 
kuuluvat myös toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 
satovakuutustoimenpiteet eivät vääristä 
kilpailua vakuutusmarkkinoilla; 
b) järjestelmässä hakemuksen tekevien 
tuottajien on annettava vakuutussopimus 
tiedoksi kansallisille viranomaisille, jotta 
jäsenvaltio voi noudattaa 2 kohdassa 
tarkoitettua edellytystä;
c) jäsenvaltioiden on vahvistettava tuen 
enimmäismäärät 3 kohdassa tarkoitetun 
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edellytyksen noudattamiseksi.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 
tason tulonmenetyksen 
vakiokustannusten ja -oletusten 
perusteella. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 
i) laskelmien kaikki osatekijät ovat 
todennettavissa; 
ii) laskelmat perustuvat asianmukaisella 
asiantuntemuksella vahvistettuihin 
lukuihin; 
iii) lähde, josta luvut ovat peräisin, 
ilmoitetaan selkeästi; 
iv) laskelmissa on otettu huomioon 
paikalliset tai alueelliset olosuhteet. 

Or. fr

Tarkistus 75
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä b alakohdassa tarkoitettuun 
uusien tuotteiden, prosessien ja 
teknologioiden kehittelyyn liittyvien 
kustannusten on koskettava valmistelevia 
toimia, kuten suunnittelua, tuote-, 
prosessi- tai teknologiakehitystä ja testejä 
sekä niihin liittyviä aineellisia ja/tai 
aineettomia investointeja, joita 
toteutetaan ennen kuin vasta kehitettyjä 
tuotteita, prosesseja ja teknologioita 
käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. 

Or. fr
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Tarkistus 76
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukikelpoisiksi menoiksi ei lasketa 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 71 artiklan 
3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuja menoja.

3. Tukikelpoisia menoja ovat 

a) kiinteän omaisuuden rakentaminen, 
hankkiminen, leasing-vuokraus mukaan 
luettuna, tai kunnostaminen; 
b) uusien koneiden ja laitteiden hankinta 
tai ostoleasing, tietokoneohjelmistot 
mukaan luettuina, enintään omaisuuden 
markkina-arvoon asti. Muut 
leasingsopimukseen liittyvät menot, kuten 
vuokranantajan kate, korkojen 
jälleenrahoituskulut, yleiskulut ja 
vakuutusmaksut, eivät ole tukikelpoisia; 
c) edellä a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin menoihin liittyvät 
yleiskulut, kuten arkkitehtien, insinöörien 
ja konsulttien palkkiot, 
toteutettavuustutkimukset sekä patenttien 
ja käyttölupien hankinta. 
Poiketen siitä, mitä b alakohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa vahvistaa ainoastaan 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 
sovellettavat edellytykset, joilla käytettyjen 
laitteiden ja välineiden hankintaa voidaan 
pitää tukikelpoisina menoina. 
Pelkät korvaavat investoinnit eivät ole 
tukikelpoisia menoja, sillä näin pyritään 
varmistamaan, että tällaisilla 
investoinneilla päästään toimenpiteen 
tavoitteeseen, joka on markkinoiden 
kysyntään sopeutumisen edistäminen ja 
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kilpailukyvyn parantaminen.
Tukikelpoisiksi menoiksi ei lasketa 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 71 artiklan 
3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuja menoja.

Or. fr

Tarkistus 77
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiseen tukeen sisältyy kiinteä 
määrä, jolla on tarkoitus korvata 
kyseisten tuotteiden keräilykustannukset 
ja joka on siirrettävä tislaajalta 
tuottajalle, jos jälkimmäinen vastaa 
kyseisistä kustannuksista.

Or. fr

Tarkistus 78
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tukea myönnetään tislaajille, jotka 
jalostavat tislattaviksi toimitettuja tuotteita 
raa'aksi alkoholiksi, jonka 
alkoholipitoisuus on vähintään 
92 tilavuusprosenttia. 

Or. fr
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Tarkistus 79
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos 
tuensaaja on asettanut vakuuden, tukea 
voidaan maksaa ennakkona. 

Or. fr

Tarkistus 80
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tässä 
artiklassa säädetyn toimenpiteen 
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt.

Or. fr

Tarkistus 81
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
145 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

145 a artikla
Hallinnollinen avunanto

Tämän luvun määräykset eivät vaikuta 
seuraavien määräysten sovellukseen: 
a) erityissäännökset, jotka liittyvät 
jäsenvaltioiden suhteisiin petosten 
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torjumiseksi viinialalla, jos niillä 
helpotetaan tämän asetuksen 
soveltamista; 
b) säännöt, jotka koskevat 
i) rikosoikeudenkäyntiä tai 
jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa 
rikosasioissa; 
ii) hallinnollisia seuraamuksia koskevaa 
menettelyä. 

Or. fr

Tarkistus 82
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
146 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka koskevat tukitoimenpiteiden 
tukikelpoisuuskriteereitä, tukikelpoisten 
menojen ja toimien tyyppiä, tukeen 
kelpaamattomia toimenpiteitä ja 
toimenpidekohtaista tuen enimmäistasoa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 83
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
146 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jotka sisältävät yleisiä säännöksiä ja 
määritelmiä tämän jakson soveltamiseksi;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 84
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
146 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) joiden mukaan tuottajien on vedettävä 
markkinoilta viiniyttämisen sivutuotteet ja 
jotka koskevat ylimääräisen 
hallintotaakan välttämiseksi kyseiseen 
velvollisuuteen myönnettäviä poikkeuksia 
sekä tislaajien vapaaehtoista sertifiointia 
koskevia säännöksiä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 85
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä a alakohdan iii alakohdan ja b 
alakohdan iii alakohdassa tarkoitetaan 
"tuotannolla" kaikkia toimia rypäleiden 
korjuusta viininvalmistusprosessin 
loppuunsaattamiseen, tuotannon jälkeisiä 
prosesseja lukuun ottamatta.
2 b. Edellä b alakohdan ii alakohdan 
soveltamiseksi enintään 15 prosenttia 
rypäleistä voi olla peräisin rajatun 
maantieteellisen alueen ulkopuolelta, 
mutta kyseisen osuuden on oltava peräisin 
siitä jäsenvaltiosta tai kolmannesta 
maasta, jossa rajattu alue sijaitsee.
2 c. Poiketen siitä, mitä a alakohdan iii 
alakohdassa ja b alakohdan iii 
alakohdassa säädetään, ja sillä 
edellytyksellä että 175 artiklan 2 kohdan 
eritelmässä niin mainitaan, suojatulla 
alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä 
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merkinnällä varustettu tuote voidaan 
valmistaa viiniksi joko 
a) asianomaisen rajatun alueen 
välittömässä läheisyydessä, tai 
b) alueella, joka sijaitsee samassa 
hallinnollisessa yksikössä tai viereisessä 
hallinnollisessa yksikössä, kansallisten 
sääntöjen mukaisesti, tai 
c) silloin kun kyseessä on rajat ylittävä 
alkuperänimitys tai maantieteellinen 
merkintä tai silloin kun kahden tai 
useamman jäsenvaltion välillä taikka 
yhden tai useamman jäsenvaltion ja 
yhden tai useamman kolmannen maan 
välillä on tehty valvontatoimenpiteitä 
koskeva sopimus, suojatulla 
alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä 
merkinnällä varustettu tuote voidaan 
valmistaa viiniksi alueella, joka sijaitsee 
asianomaisen rajatun alueen välittömässä 
läheisyydessä. 
Poiketen siitä, mitä b alakohdan iii 
alakohdassa säädetään, ja sillä 
edellytyksellä että 175 artiklan 2 kohdan 
eritelmässä niin mainitaan, suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä 
varustettuja viinejä voidaan jatkossakin 
valmistaa viiniksi asianomaisen rajatun 
alueen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevan alueen ulkopuolella 
31 päivään joulukuuta 2012 saakka. 
Poiketen siitä, mitä a alakohdan iii 
alakohdassa säädetään, ja sillä 
edellytyksellä että 175 artiklan 2 kohdan 
eritelmässä niin mainitaan, tuote voidaan 
valmistaa suojatulla alkuperänimityksellä 
varustetuksi kuohuviiniksi tai 
helmeileväksi viiniksi asianomaisen 
rajatun alueen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevan alueen ulkopuolella, jos 
tällainen käytäntö oli olemassa ennen 
1 päivää maaliskuuta 1986.

Or. fr
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Tarkistus 86
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
175 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asianomaisen maantieteellisen alueen 
rajaus;

d) asianomaisen maantieteellisen alueen
yksityiskohtainen, tarkka ja yksiselitteinen 
rajaus;

Or. fr

Perustelu

Suojatusta alkuperänimityksestä tai suojatusta maantieteellisestä merkinnästä hyötyvien 
viinien maantieteellisen alueen rajausta koskevat periaatteet ovat tärkeä osatekijä ja niiden 
on kuuluttava perussäädöksen soveltamisalaan (teksti otettu asetuksen (EY) N:o 607/2009 
5 artiklasta).

Tarkistus 87
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
175 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asianomaisen maantieteellisen alueen 
rajaus; 

d) asianomaisen maantieteellisen alueen
yksityiskohtainen, tarkka ja yksiselitteinen 
rajaus;

Or. fr

Tarkistus 88
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
177 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltio tai kolmas maa tai näiden 
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viranomaiset eivät voi olla hakijoita.

Or. fr

Tarkistus 89
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
185 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän suojaa 
sovelletaan koko nimitykseen kaikkine 
osineen, sillä edellytyksellä että osat ovat 
erottamiskykyisiä. Suojattuun 
alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen 
merkintään sisältyvää erottamiskyvytöntä 
osaa tai yleisnimeä ei suojata.
Suojattava nimi rekisteröidään vain sillä 
kielellä / niillä kielillä, jota/joita käytetään 
kuvaamaan asianomaista tuotetta 
rajatulla maantieteellisellä alueella. 
Nimi on rekisteröitävä alkuperäisessä 
kirjoitustavassaan.

Or. fr

Tarkistus 90
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Muutosta pidetään vähäisenä, jos se 
a) ei liity tuotteen keskeisiin 
ominaisuuksiin; 
b) ei muuta yhteyttä maantieteelliseen 
alueeseen;
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c) ei sisällä tuotteen nimen tai nimen osan 
muutosta; 
d) ei vaikuta rajattuun maantieteelliseen 
alueeseen; 
e) ei lisää tuotteella käytävän kaupan 
rajoituksia.

Or. fr

Tarkistus 91
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
193 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi rajatulla 
maantieteellisellä alueella tapahtuvan 
tuotannon erityispiirteiden huomioon 
ottamiseksi vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä

Poistetaan.

a) maantieteellisen alueen rajaamista 
koskevat periaatteet; ja 
b) rajatulla maantieteellisellä alueella 
tapahtuvaan tuotantoon liittyvät 
määritelmät, rajoitukset ja poikkeukset.

Or. fr

Tarkistus 92
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
193 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) maantieteellisen alueen rajaamista 
koskevat periaatteet; ja 

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Suojatusta alkuperänimityksestä tai suojatusta maantieteellisestä merkinnästä hyötyvien 
viinien maantieteellisen alueen rajausta koskevat periaatteet ovat tärkeä osatekijä ja niiden 
on kuuluttava perussäädöksen soveltamisalaan.

Tarkistus 93
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
193 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) vahvistaa rajoituksia hakijatyypeille, 
jotka voivat hakea suojaa 
alkuperänimitykselle tai maantieteelliselle 
merkinnälle;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 94
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
193 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vahvistaa edellytykset, joilla muutosta 
pidetään 189 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vähäisenä;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 95
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
193 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
vahvistaa suojattua nimitystä koskevia 
rajoituksia asianmukaisen suojan 
varmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 96
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
196 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

196 a artikla
Käyttöehdot

1. Suojattava merkintä rekisteröidään 
a) sellaisen jäsenvaltion tai kolmannen 
maan virallisella tai alueellisella kielellä, 
josta merkintä on peräisin, tai 
b) kyseisen merkinnän kaupankäynnissä 
käytetyllä kielellä. 
2. Kunkinkielisen merkinnän on liityttävä 
173 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tuotteisiin. 
3. Merkintä on rekisteröitävä 
alkuperäisessä kirjoitustavassaan.

Or. fr
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Tarkistus 97
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
196 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

196 b artikla
Vaatimustenmukaisuus

1. Perinteinen merkintä hyväksytään, jos 
a) merkintä koostuu yksinomaan joko 
i) nimestä, jota käytetään perinteisesti 
kaupankäynnissä laajasti unionin tai 
asianomaisen kolmannen maan alueella 
erottamaan tietyt 173 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen rypäletuotteiden luokat 
toisistaan; tai
ii) tunnetusta nimestä, jota käytetään 
perinteisesti kaupankäynnissä vähintään 
jonkin jäsenvaltion tai asianomaisen 
kolmannen maan alueella erottamaan 
tietyt 173 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen rypäletuotteiden luokat 
toisistaan; 
b) merkintä on seuraavien edellytysten 
mukainen: 
i) se ei ole yleisnimi; 
ii) se on määritelty ja säännelty 
jäsenvaltion lainsäädännössä; tai 
iii) sen käyttöedellytykset ovat 
asianomaisen kolmannen maan 
viinintuottajiin sovellettavien sääntöjen 
mukaisia, edustavien ammattialan 
järjestöjen säännöt mukaan luettuina. 
2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
soveltamiseksi perinteisellä käytöllä 
tarkoitetaan 
a) vähintään viittä vuotta, kun kyseessä 
on merkintä, jolle haetaan suojaa tämän 
asetuksen 196 a artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla kielellä / 
tarkoitetuilla kielillä;
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b) vähintään viittätoista vuotta, kun 
kyseessä on merkintä, jolle haetaan 
suojaa tämän asetuksen 196 a artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla 
kielellä; 
3. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
i alakohdan soveltamiseksi "yleisnimellä" 
tarkoitetaan perinteistä ilmaisua, joka 
viittaa rypäletuotteen tiettyyn tuotanto- tai 
vanhentamismenetelmään, laatuun, 
väriin tai paikkaan tai rypäletuotteeseen 
liittyvään historiallisen tapahtumaan 
mutta josta on tullut asianomaisen 
rypäletuotteen yleisnimi unionissa. 
4. Kyseistä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettua edellytystä ei sovelleta 
196 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin 
perinteisiin merkintöihin.

Or. fr

Tarkistus 98
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
196 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

196 c artikla
Hakijat

1. Jäsenvaltion tai kolmannen maan 
viranomaiset tai asianomaiseen 
kolmanteen maahan sijoittautuneet 
edustavat ammattialan järjestöt voivat 
jättää komissiolle hakemuksen 
196 artiklassa tarkoitetun perinteisen 
merkinnän suojaamiseksi. 
2. "Edustavalla ammattialan järjestöllä" 
tarkoitetaan mitä tahansa 
tuottajaorganisaatiota tai 
tuottajaorganisaatioiden liittoa, joka on 
vahvistanut samat säännöt ja toimii 
yhdellä tai useammalla viinin 
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alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen 
merkintään liittyvällä alueella, edellyttäen 
että siihen kuuluu vähintään kaksi 
kolmasosaa sen/niiden 
alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen 
merkintään liittyvän alueen / liittyvien 
alueiden, jolla/joilla se toimii, tuottajista 
ja että se kattaa vähintään kaksi 
kolmasosaa kyseisen alueen tuotannosta. 
Edustava ammattialan järjestö voi jättää 
hakemuksen ainoastaan niiden viinien, 
joita se tuottaa, suojaamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 99
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
196 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

196 d artikla
Hyväksymismenettely

Komissio tekee päätöksen hylätä tai 
hyväksyä perinteinen merkintä 
käytettävissään olevien todisteiden 
perusteella. Se tutkii, 
jäävätkö196 artiklassa, 196 a artiklassa 
tai 196 b artiklassa tarkoitetut tai 
197 a artiklan 3 kohdassa tai 
197 b artiklassa säädetyt edellytykset 
täyttymättä. 
Hylkäyspäätös annetaan tiedoksi 
vastaväitteen esittäjälle ja jäsenvaltion tai 
kolmannen maan viranomaisille tai 
asianomaiseen kolmanteen maahan
sijoittautuneelle edustavalle ammattialan 
järjestölle. 

Or. fr
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Tarkistus 100
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
197 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Perinteiset merkinnät suojataan 
ainoastaan sillä kielellä ja niiden 
rypäletuotteiden luokkien osalta, joita 
hakemuksessa tarkoitetaan, seuraavilta: 
a) väärinkäytöltä, vaikka suojattuun 
merkintään olisi liitetty sellainen ilmaisu 
kuin "tyylinen", "tyyppinen", 
"menetelmä", "tuotettu kuten", 
"jäljitelmä", "makuinen", "kaltainen" 
tai muu vastaava merkintä; 
b) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta 
merkinnöiltä, jotka liittyvät viinin 
laatuun, ominaisuuksiin tai olennaisiin 
ominaispiirteisiin ja jotka on merkitty 
sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai 
tuotetta koskeviin asiakirjoihin; 
c) muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat 
johtaa kuluttajia harhaan, ja erityisesti 
sellaisilta, joista voisi luulla viinillä 
olevan suojattu perinteinen merkintä.

Or. fr

Tarkistus 101
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
197 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Perinteiset merkinnät, jotka on 
suojattu asetuksen (EY) N:o 753/2002 24, 
28 ja 29 artiklan mukaisesti, ovat 
suojattuja tämän asetuksen mukaisesti 
ilman eri toimenpiteitä, jos 
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a) komissiolle on toimitettu ennen 
1 päivää toukokuuta 2009 yhteenveto 
määritelmästä tai käyttöedellytyksistä; 
b) jäsenvaltiot tai kolmannet maat eivät 
ole lakanneet suojaamasta eräitä 
perinteisiä merkintöjä.

Or. fr

Tarkistus 102
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
197 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

197 a artikla
Suhde tavaramerkkeihin

1. Jos perinteinen merkintä on suojattu 
tämän asetuksen mukaisesti, jotakin 
197 artiklassa 3 kohdassa tarkoitettua 
tapausta vastaavan tavaramerkin 
rekisteröintihakemus on hylättävä, jos 
tavaramerkin rekisteröintihakemus ei 
koske sellaista viiniä, josta on oikeus 
käyttää tällaista perinteistä merkintää, ja 
jos rekisteröintihakemus on tehty sen 
päivän jälkeen, jona perinteisen 
merkinnän suojahakemus toimitettiin 
komissiolle, ja perinteinen merkintä 
sittemmin suojataan. 
Ensimmäisen alakohdan vastaisesti 
rekisteröidyt tavaramerkit on mitätöitävä 
hakemuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2008/95/EY tai 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/94 
säädettyjä sovellettavia menettelyjä 
noudattaen. 
2. Jotakin 197 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tapausta vastaavan 
tavaramerkin, jota koskeva 
rekisteröintihakemus on tehty tai joka on 
rekisteröity tai jota koskeva oikeus on 
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asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti 
saatu unionin alueella tapahtuneella 
käytöllä ennen 4 päivää toukokuuta 2002 
tai ennen perinteisen merkinnän 
suojahakemuksen jättämistä komissiolle, 
käyttöä voidaan jatkaa ja se voidaan 
uusia perinteisen merkinnän 
suojaamisesta huolimatta. Tällaisessa 
tapauksessa perinteisen merkinnän käyttö 
sallitaan kyseisen tavaramerkin rinnalla. 
3. Nimeä ei saa suojata perinteisenä 
merkintänä, jos suoja saattaa 
tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden 
vuoksi johtaa kuluttajaa harhaan viinin 
tunnistamisen, luonteen, ominaisuuksien 
tai ominaispiirteiden osalta.

Or. fr

Tarkistus 103
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
197 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

197 b artikla
Homonyymit

1. Tämän luvun mukaisesti jo suojatun 
perinteisen merkinnän kanssa kokonaan 
tai osittain homonyyminen merkintä, 
jonka osalta on jätetty hakemus, on 
suojattava ottaen asianmukaisesti 
huomioon paikalliset ja perinteiset 
käytännöt sekä sekaannusten riski. 
Homonyymistä merkintää, joka johtaa 
kuluttajaa harhaan viinin luonteen, 
laadun tai todellisen alkuperän osalta, ei 
saa rekisteröidä, vaikka merkintä olisikin 
paikkansapitävä. Suojatun homonyymisen 
nimen käyttö on sallittua edellyttäen, että 
uuden suojatun homonyymisen nimen ja 
jo suojatun perinteisen merkinnän välillä 
on käytännössä riittävä ero, ottaen 
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huomioon tarve varmistaa kyseisten 
tuottajien tasavertainen kohtelu ja se, ettei 
kuluttajaa johdeta harhaan. 
2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin perinteisiin merkintöihin, 
jotka on suojattu ennen 1 päivää elokuuta 
2009 ja jotka ovat osittain homonyymisiä 
suojatun alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän taikka 
liitteessä XV luetellun rypälelajikkeen 
nimen tai sen synonyymin kanssa. 

Or. fr

Tarkistus 104
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
197 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

197 c artikla
Peruuttaminen

Peruste perinteisen merkinnän 
peruuttamiselle on se, että se ei enää ole 
196 artiklassa säädetyn määritelmän 
mukainen tai 196 a artiklassa, 
196 b artiklassa, 197 artiklan 3 kohdassa, 
197 a artiklan 3 kohdassa tai 
197 b artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukainen.

Or. fr
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Tarkistus 105
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
197 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

197 d artikla
Kolmansien maiden perinteiset merkinnät
1. Edellä olevaa 196 artiklaa sovelletaan 
soveltuvin osin merkintöihin, joita 
käytetään perinteisesti kolmannessa 
maassa sen maantieteellisellä merkinnällä 
varustetuissa viinialan tuotteissa.
2. Kolmansista maista peräisin olevissa 
viineissä, joissa käytetään 
suojaamattomia perinteisiä ilmaisuja, 
voidaan käyttää kyseisiä perinteisiä 
ilmaisuja asianomaisessa kolmannessa 
maassa sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti, edustavien ammattialan 
järjestöjen vahvistamat säännöt mukaan 
luettuina. 

Or. fr

Tarkistus 106
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
198 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
antaa suojattavan merkinnän kieltä ja 
kirjoitusasua koskevia säännöksiä 
asianmukaisen suojan varmistamiseksi. 

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 107
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
198 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
tuottajien tai toimijoiden oikeuksien tai 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi 
vahvistaa seuraavat:

2. Komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
tuottajien tai toimijoiden oikeuksien tai 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi 
vahvistaa hakemusten tai pyyntöjen 
viimeisen jättöpäivän. 

a) hakijatyypit, jotka voivat hakea 
perinteisen merkinnän suojaa;
b) perinteisen merkinnän 
hyväksymishakemuksen 
voimassaoloedellytykset;
c) perusteet ehdotetun perinteisen 
merkinnän hyväksymisen vastustamiselle; 
d) suojan laajuus, mukaan luettuna suhde 
tavaramerkkeihin, suojattuihin 
perinteisiin merkintöihin, suojattuihin 
alkuperänimityksiin tai maantieteellisiin 
merkintöihin, homonyymeihin tai eräisiin 
viininvalmistuksessa käytettävien 
rypälelajikkeiden nimiin;
e) perusteet perinteisen merkinnän 
peruuttamiselle;
f) hakemusten tai pyyntöjen viimeinen 
jättöpäivä.

Or. fr

Tarkistus 108
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
198 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 

Poistetaan.
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erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 
edellytykset, joilla perinteisiä merkintöjä 
voidaan käyttää kolmansien maiden 
tuotteissa, ja säätää poikkeuksista 196 
artiklaan.

Or. fr

Tarkistus 109
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
202 artikla

Komission teksti Tarkistus

Direktiiviä 2008/95/EY, neuvoston 
direktiiviä 89/396/ETY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2000/13/EY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2007/45/EY 
sovelletaan niiden soveltamisaloihin 
kuuluvien tuotteiden merkintöihin ja 
esittelyyn, jollei tässä asetuksessa toisin 
säädetä.

1. Direktiiviä 2008/95/EY, neuvoston 
direktiiviä 89/396/ETY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2000/13/EY ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 2007/45/EY 
sovelletaan niiden soveltamisaloihin 
kuuluvien tuotteiden merkintöihin ja 
esittelyyn, jollei tässä asetuksessa toisin 
säädetä. Liitteessä XII olevan II osan 1–
11, 13, 15 ja 16 kohdissa tarkoitettujen 
tuotteiden merkintöihin ei saa lisätä muita 
tietoja kuin tässä asetuksessa tarkoitettuja 
tietoja, jos ne noudattavat direktiivin 
2000/13/EY 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan edellytyksiä.
2. Kun tämän asetuksen liitteessä XII 
olevassa II osassa tarkoitettuihin 
tuotteisiin sisältyy yksi tai useampi 
direktiivin 2000/13/EY liitteessä III a 
lueteltu ainesosa, se tai ne on mainittava 
merkinnöissä ilmaisun "sisältää" jälkeen.
Sulfiittien yhteydessä voidaan käyttää 
mainintoja "sulfiitteja" tai 
"rikkidioksidia".
3. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuun merkintävelvollisuuteen 
voidaan liittää täytäntöönpanoasetuksessa 
määritettävän kuvan käyttö.
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Or. fr

Tarkistus 110
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
203 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a 
alakohdassa säädetään, rypäletuotteen 
luokka voidaan jättää mainitsematta 
viineissä, joissa on suojatun 
alkuperänimityksen tai suojatun 
maantieteellisen merkinnän nimi.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a 
alakohdassa säädetään, rypäletuotteen 
luokka voidaan jättää mainitsematta 
viineissä, joissa on suojatun 
alkuperänimityksen tai suojatun 
maantieteellisen merkinnän nimi, sekä 
laatukuohuviineissä, jos merkinnässä on 
ilmaisu "Sekt".

Or. fr

Tarkistus 111
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
204 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

204 a artikla
Tilan merkitseminen

1. Tilaan liittyvät merkinnät, jotka ovat 
muita kuin pullottajan, tuottajan tai 
myyjän nimi ja joihin sovelletaan 
3 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen, varataan suojatulla 
alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä 
merkinnällä varustetuille viineille, jos 
a) viini on valmistettu yksinomaan 
asianomaisen tilan viinitarhoista 
korjatuista rypäleistä; 
b) viininvalmistus on suoritettu kokonaan 
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asianomaisella tilalla; 
c) jäsenvaltiot sääntelevät omien 
ilmaisujensa käyttöä 3 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. Kolmannet maat 
vahvistavat 3 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen omien 
ilmaisujensa käyttöä koskevat säännöt, 
edustavien ammattialan järjestöjen 
vahvistamat säännöt mukaan luettuina. 
2. Muut tuotteen kaupan pitämiseen 
osallistuvat toimijat voivat käyttää tilan 
nimeä ainoastaan sen luvalla.
3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä tilaan liittyvät 
merkinnät jäsenvaltion tai kolmannen 
maan asianomaisten viranomaisten 
tekemän pyynnön perusteella.

Or. fr

Tarkistus 112
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
207 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi merkintöjä ja esittelyä 
koskevien horisontaalisten sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä määritelmiä, 
sääntöjä ja rajoituksia, jotka koskevat

1. Komissio voi merkintöjä ja esittelyä 
koskevien horisontaalisten sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä määritelmiä, 
sääntöjä ja rajoituksia, jotka koskevat

a) muiden kuin tässä jaksossa säädettyjen 
merkintöjen esillepanoa ja käyttöä;

a) eräitä pakollisia merkintöjä, erityisesti 

b) eräitä pakollisia merkintöjä, erityisesti 
i) pakollisissa merkinnöissä käytettäviä 
ilmaisuja ja niiden käyttöedellytyksiä;

i) pakollisissa merkinnöissä käytettäviä 
ilmaisuja ja niiden käyttöedellytyksiä;

ii) tilaan liittyviä ilmaisuja ja niiden 
käyttöedellytyksiä; 

ii) lähtöisyyden ilmaisemista koskevia 
säännöksiä;

iii) säännöksiä, joilla 
tuottajajäsenvaltioiden sallitaan vahvistaa 
pakollisia merkintöjä koskevia 
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lisäsääntöjä;
iv) säännöksiä, joilla sallitaan 203 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
poikkeusten lisäksi lisäpoikkeuksia 
rypäletuotteen luokan mainitsematta 
jättämisen osalta; ja
v) kielten käyttöä koskevia säännöksiä;
c) vapaaehtoisia merkintöjä, erityisesti b) vapaaehtoisia merkintöjä, erityisesti

i) vapaaehtoisissa merkinnöissä käytettäviä 
ilmaisuja ja niiden käyttöedellytyksiä;

i) vapaaehtoisissa merkinnöissä käytettäviä 
ilmaisuja ja niiden käyttöedellytyksiä;

ii) säännöksiä, joilla tuottajajäsenvaltioiden 
sallitaan vahvistaa vapaaehtoisia 
merkintöjä koskevia lisäsääntöjä;

ii) säännöksiä, joilla tuottajajäsenvaltioiden 
sallitaan vahvistaa vapaaehtoisia 
merkintöjä koskevia lisäsääntöjä;

d) esittelyä, erityisesti c) esittelyä, erityisesti

i) eräiden pullomallien käyttöedellytyksiä 
ja luetteloa eräistä pullomalleista; 

i) eräiden pullomallien käyttöedellytyksiä 
ja luetteloa eräistä pullomalleista; 

ii) kuohuviinipullojen ja niiden sulkimien 
käyttöedellytyksiä; 

ii) kuohuviinipullojen ja niiden sulkimien 
käyttöedellytyksiä; 

iii) säännöksiä, joilla 
tuottajajäsenvaltioiden sallitaan vahvistaa 
esittelyä koskevia lisäsääntöjä;

iii) säännöksiä, joilla 
tuottajajäsenvaltioiden sallitaan vahvistaa 
esittelyä koskevia lisäsääntöjä;

iv) kielten käyttöä koskevia säännöksiä. iv) joidenkin tietojen korvaamista 
vastaavilla termeillä jollakin toisella 
unionin virallisella kielellä koskevia 
säännöksiä. 

Or. fr

Tarkistus 113
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
230 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että 
tuottajaorganisaatioiden, hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaryhmien, oliiviöljy- ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan 
toimijaorganisaatioiden ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden 

Sen varmistamiseksi, että 
tuottajaorganisaatioiden, hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaryhmien, oliiviöljy- ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan 
toimijaorganisaatioiden ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
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tavoitteet ja velvollisuudet ovat selkeästi 
määritellyt tällaisten organisaatioiden ja 
ryhmien toimien tehokkuuden 
parantamiseksi, komissio voi delegoiduilla 
säädöksillä vahvistaa säännöt, jotka 
koskevat

tavoitteet ja velvollisuudet ovat selkeästi 
määritellyt tällaisten organisaatioiden ja 
ryhmien toimien tehokkuuden 
parantamiseksi, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
välttämättömät toimet, jotka koskevat

a) tuottajaorganisaatioon ja 
tuottajaorganisaatioiden liittoon ja 
toimijaryhmiin sovellettavia vaatimuksia:
i) tällaisten ryhmien ja organisaatioiden 
erityistavoitteita;

a) tällaisten ryhmien ja organisaatioiden 
erityistavoitteita, perussääntöjä, 
hyväksymistä, rakennetta, 
oikeushenkilöllisyyttä, jäsenyyttä, kokoa, 
vastuuvelvollisuutta ja toimia sekä 
hyväksynnän seurauksia, hyväksynnän 
peruuttamista, vähimmäiskokoa koskevia 
poikkeuksia ja sulautumisia;

ii) perussääntöjä, sääntöjä, joiden avulla 
voidaan valvoa demokraattisesti 
tuottajaorganisaatiota;

iii) hyväksymistä tai 
hyväksymisuunnitelmaa koskevat 
myöntämisedellytykset, rakennetta, 
oikeushenkilöllisyyttä tai – myös ei-
tuottajajäsenten liittymistä 
tuottajaorganisaatioon tai 
tuottajaorganisaatioon kuulumattomien 
jäsenten liittymistä 
tuottajaorganisaatioiden liittoon koskevia 
– liittymisehtoja;
iv) koko ja ehdot joiden perusteella se 
voidaan määritellä;
v) tällaisten ryhmien ja organisaatioiden 
vastuuvelvollisuutta ja toimia, 
hyväksynnän seurauksia;
vi) vähimmäiskokoa koskevia poikkeuksia 
ja sulautumisia; 

b) eräiden toimialakohtaisten 
organisaatioiden sääntöjen soveltamisalan 
laajentamista muihin kuin jäseniin;

b) eräiden sääntöjen soveltamisalan 
laajentamista muihin kuin jäseniin ja 
sääntöjen laajentamista koskevaa 
menettelyä:

c) kansainvälisiä tuottajaorganisaatioita ja 
kansainvälisiä tuottajaorganisaatioiden liittoja, 
mukaan luettuna asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten antama hallinnollinen apu 
ylikansallisessa yhteistyössä;

i) kansainvälisiä tuottajaorganisaatioita ja 
kansainvälisiä tuottajaorganisaatioiden 
liittoja, mukaan luettuna asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten antama 
hallinnollinen apu ylikansallisessa 
yhteistyössä;
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d) tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden liittojen suorittamaa 
toimien ulkoistamista ja teknisten 
apuvälineiden käyttöön antamista;

ii) tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden liittojen 
suorittamaa toimien ulkoistamista ja 
teknisten apuvälineiden käyttöön 
antamista;

e) tuottajaorganisaation kaupan pidettävän 
tuotannon vähimmäismäärää tai -arvoa;

iii) tuottajaorganisaation kaupan pidettävän 
tuotannon vähimmäismäärää tai -arvoa;

f) poikkeuksia 209, 210 ja 212 artiklassa 
säädetyistä vaatimuksista;
g) seuraamuksia, jos hyväksymisperusteita 
ei noudateta.
2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksyä kaikki tähän lukuun liittyvät 
tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat 
erityisesti
a) jäsenvaltioilta edellytettäviä 
tiedonantoja;

iv) jäsenvaltioilta edellytettäviä 
tiedonantoja;

b) hakemuksia, joilla haetaan hyväksyntää 
tuottajaorganisaatiolle;

v) hakemuksia, joilla haetaan hyväksyntää;

c) tuottajaryhmien toteuttamaa 
hyväksymissuunnitelmien 
täytäntöönpanoa;

vi) valvonta- ja varmennussääntöjä;

d) hyväksynnän laajentamista; vii) seuraamusten täytäntöönpanoa 
koskevia sääntöjä, jos 
hyväksymisperusteita ei noudateta. 

e) tarkastuksia ja tarkistuksia.

Or. fr

Perustelu

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile 
d'olive incombe aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, 
l'ensemble des dispositions doit relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci 
de clarté juridique, il convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences 
d’application conférées à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction 
doit être ainsi arrêté par mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux 
décline ensuite ce principe.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 114
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
238 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun on tarpeen kyseisten 
tuotteiden tuonnin seurannan kannalta, 
komissio voi kaupan ja markkinoiden 
kehityksen sekä asianomaisten 
markkinoiden tarpeiden huomioon 
ottamiseksi delegoiduilla säädöksillä

1. Silloin kun on tarpeen kyseisten 
tuotteiden tuonnin seurannan kannalta, 
komissio voi kaupan ja markkinoiden 
kehityksen sekä asianomaisten 
markkinoiden tarpeiden huomioon 
ottamiseksi vaikutustenarvioinnista 
tiedottamisen jälkeen delegoiduilla 
säädöksillä

Or. fr

Perustelu

Tuotteet, joilta vaaditaan tuontitodistusta, ovat herkkiä tuotteita, kaikkia muutoksia ennen on 
tehtävä ja julkaistava vaikutustenarviointi, jotta lainsäätäjällä ja toimijoilla on aikaa tutustua 
suunnitellun toimenpiteen vaikutuksiin.

Tarkistus 115
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
268 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun on tarpeen kyseisten 
tuotteiden viennin seurannan kannalta, 
komissio voi kaupan ja markkinoiden 
kehityksen sekä asianomaisten 
markkinoiden tarpeiden huomioon 
ottamiseksi delegoiduilla säädöksillä

1. Silloin kun on tarpeen kyseisten 
tuotteiden tuonnin seurannan kannalta, 
komissio voi kaupan ja markkinoiden 
kehityksen sekä asianomaisten 
markkinoiden tarpeiden huomioon 
ottamiseksi vaikutustenarvioinnista 
tiedottamisen jälkeen delegoiduilla 
säädöksillä

Or. fr

Perustelu

Tuotteet, joilta vaaditaan vientitodistusta, ovat herkkiä tuotteita. Kaikkia muutoksia ennen on 
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tehtävä ja julkaistava vaikutustenarviointi, jotta lainsäätäjällä ja toimijoilla on aikaa tutustua 
suunnitellun toimenpiteen vaikutuksiin.

Tarkistus 116
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
314 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seuraavina kalenterivuosina 
käytettävissä ovat seuraavat määrät:

2. Seuraavina kalenterivuosina 
käytettävissä ovat seuraavat määrät:

– 2009: 40 660 000 euroa,
– 2010: 82 110 000 euroa, – 2010: 82 110 000 euroa,
– vuodesta 2011 alkaen: 122 610 000 
euroa.

– vuodesta 2011 alkaen: 122 610 000 
euroa.

Or. de

Tarkistus 117
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – III jakso – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioilla on lupa jakaa kukin 1 ja 
2 kohdassa vahvistetuista luokista 
enintään kolmeen alaluokkaan.

Or. fr

Perustelu

Yhteisten markkinajärjestelyjen kodifioinnin on noudatettava vakiintunutta oikeuskäytäntöä. 
Siksi on syytä käyttää koko tämänhetkisen liitteen tekstiä.
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Tarkistus 118
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Liite V – C osa – III jakso

Komission teksti Tarkistus

Ruhot on luokiteltava soveltamalla 
soveltuvin osin A kohdan III kohdan 
säännöksiä. Korvataan kuitenkin A kohdan 
III kohdan 1 kohdassa ja A kohdan III 
kohdan 2 kohdassa olevan taulukon riveillä 
3 ja 4 olevat ilmaisut "reittä/reiden" 
ilmaisuilla 
"takaneljännestä/takaneljänneksen".

1. Ruhot on luokiteltava soveltamalla 
soveltuvin osin A kohdan III kohdan 
säännöksiä. Korvataan kuitenkin A kohdan 
III kohdan 1 kohdassa ja A kohdan III 
kohdan 2 kohdassa olevan taulukon riveillä 
3 ja 4 olevat ilmaisut "reittä/reiden" 
ilmaisuilla 
"takaneljännestä/takaneljänneksen".

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi kuitenkin ilman 
323 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean myötävaikutusta antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä jäsenvaltioille 
luvan käyttää ruhopainoltaan kevyempien 
kuin 13 kilogrammaa painavien 
lampaiden luokittelussa seuraavia 
ominaisuuksia: 
a) ruhon paino, 
b) lihan väri, 
c) rasvaisuus.

Or. fr

Perustelu

Yhteisten markkinajärjestelyjen kodifioinnin on noudatettava vakiintunutta oikeuskäytäntöä. 
Siksi on syytä käyttää koko tämänhetkisen liitteen tekstiä ja mukautettava se Lissabonin 
sopimuksen määräyksiin.


