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Tarkistus 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
olisi oltava johdonmukainen 
elintarviketurvaa koskevan unionin 
poliittisen kehyksen (COM(2010)0127) 
kehitysyhteistyöhön liittyvien tavoitteiden 
kanssa, ja sen täytäntöönpanossa olisi 
pyrittävä erityisesti varmistamaan, että 
YMP:n toimien toteuttaminen ei 
vaaranna elintarvikkeiden 
tuotantokapasiteettia ja pitkän aikavälin 
elintarviketurvaa kehitysmaissa eikä 
näiden väestöjen kykyä ruokkia itsensä, ja 
noudatettava samalla Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklan mukaista, kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden velvoitetta.

Or. en

Tarkistus 436
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jotta saavutetaan yhteisessä 
maatalouspolitiikassa asetetut tavoitteet, 
joilla pyritään varmistamaan pienten ja 
keskisuurten tilojen viljelijöiden 
kohtuulliset tulot, komission olisi 
varmistettava, että tuotantohinnat eivät 
laske alle tason, jonka se asettaa 
markkinointivuosittain ja 
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tuotantomäärittäin keskimääräiselle 
tilalle.  Niistä olisi päätettävä yhdessä 
ammattijärjestöjen ja ammattialan 
järjestöjen kanssa, jotta viljelijöille 
maksettavat hinnat kattavat todella 
tuotantokustannusten muutokset ja 
tarjoavat kohtuullisen korvauksen 
maataloustyöstä kullakin tilalla.  Siksi 
komission olisi hyväksyttävä tarvittavat 
välineet julkista ja yksityistä varastointia 
koskevien säännösten 
täytäntöönpanemiseksi tilanteissa, joissa 
havaitaan perushintojen epänormaalia 
laskua, ja vahvistettava sovitut 
tuontiaikataulut tilanteissa, joissa tuonti 
vaikuttaa epäsuotuisasti hintoihin 
unionin jäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Yhteisen maatalouspolitiikan yhtenä 
päätavoitteena olisi oltava 
elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 
omavaraisuuden varmistaminen 
jäsenvaltioissa, mikä merkitsee, että 
tarvitaan sääntelyä ja jakelujärjestelmiä, 
joiden avulla maat ja alueet voivat 
kehittää tuotantoaan siten, että ne 
pystyvät täyttämään tarpeensa 
mahdollisimman hyvin.

Or. pt

Tarkistus 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
antamassa tiedonannossa ”Yhteinen 
maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, 
luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten 
hallita tulevat haasteet?” vahvistetaan 
vuoden 2013 jälkeisen yhteisen 
maatalouspolitiikan mahdolliset haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat. Tästä 
tiedonannosta käydyn keskustelun 
perusteella YMP olisi uudistettava ja 
uudistuksen olisi tultava voimaan 1 
päivästä tammikuuta 2014. Uudistuksen 
olisi katettava kaikki YMP:n 
pääinstrumentit, mukaan lukien 
maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä (YMJ-asetus) […] 
annettu neuvoston asetus (EU) N:o 
[KOM(2010)799]. Uudistuksen laajuuden 
vuoksi on aiheellista kumota asetus 
(EY) N:o [KOM(2010)799] ja korvata se 
uudella YMJ-asetuksella. Uudistuksessa 
olisi myös mahdollisuuksien mukaan 
yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja 
yksinkertaistettava säännöksiä, erityisesti 
niitä, jotka koskevat useampaa kuin yhtä 
maataloussektoria, muun muassa 
varmistamalla, että komissio voi hyväksyä 
muita kuin toimenpiteiden keskeisiä osia
delegoitujen säädösten avulla.

(1) Komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
antamassa tiedonannossa "Yhteinen 
maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, 
luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten 
hallita tulevat haasteet?" vahvistetaan 
vuoden 2013 jälkeisen yhteisen 
maatalouspolitiikan mahdolliset haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat. Tästä 
tiedonannosta käydyn keskustelun 
perusteella YMP olisi uudistettava ja 
uudistuksen olisi tultava voimaan 1 
päivästä tammikuuta 2014. Uudistuksen 
olisi katettava kaikki YMP:n 
pääinstrumentit, mukaan lukien 
maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä (YMJ-asetus) […] 
annettu neuvoston asetus (EU) N:o 
[KOM(2010)799]. Uudistuksen laajuuden 
vuoksi on aiheellista kumota asetus 
(EY) N:o [KOM(2010)799] ja korvata se 
uudella YMJ-asetuksella. Uudistuksessa 
olisi myös mahdollisuuksien mukaan 
yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja 
yksinkertaistettava säännöksiä, erityisesti 
niitä, jotka koskevat useampaa kuin yhtä 
maataloussektoria, muun muassa 
varmistamalla, että komissio voi hyväksyä 
muita kuin toimenpiteiden keskeisiä osia 
delegoitujen säädösten avulla. Lisäksi 
uudistuksessa olisi jatkettava 
aikaisempien uudistuksien pyrkimystä 
kohti parempaa kilpailukykyä ja 
markkinasuuntautuneisuutta.

Or. en
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Tarkistus 439
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (perussopimus) 43 artiklan 
3 kohdan mukaisesti neuvosto hyväksyy 
hintojen, maksujen, tukien ja 
määrällisten rajoitusten vahvistamiseen 
liittyvät toimenpiteet. Tässä asetuksessa 
olisi silloin, kun perussopimuksen 
43 artiklan 3 kohtaa sovelletaan, 
mainittava selkeyden vuoksi erikseen, että 
neuvosto hyväksyy toimenpiteet kyseisen 
kohdan perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

43 artiklan 3 kohta on poikkeus tavallisesta lainsäädäntömenettelystä, jossa neuvosto 
hyväksyy tukien, hintojen ja määrien määrittämistä koskevia toimia. Haluamme, että nämä 
päätökset tehdään yhteispäätösmenettelyssä. Siksi tarkistuksella poistetaan johdanto-osan 
3 kappale, jossa viitataan erityisesti neuvoston valtaoikeuksiin.

Tarkistus 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotta autettaisiin tiloja, joiden 
toiminta on pääosin kausittaista ja joita 
ovat esimerkiksi hedelmä-, vihannes- tai 
viinitilat, joissa henkilökuntaa on 
enemmän töissä tiettyinä vuodenaikoina, 
ja sellaisten työntekijöiden työllistymisen 
helpottamiseksi, jotka ovat vaarassa 
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syrjäytyä sosiaalisesti, olisi otettava 
käyttöön Italian lainsäädännön mukainen 
järjestelmä, jossa tilapäisestä työstä 
maksetaan työseteleillä.

Or. it

Tarkistus 441
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Hedelmä- ja vihannesalan sekä 
hedelmä- ja vihannesjalostealan 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat markkinointivuosien 
vahvistamista kyseisille tuotteille.

(11) Hedelmä- ja vihannesalan sekä 
hedelmä- ja vihannesjalostealan 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat markkinointivuosien 
vahvistamista kyseisille tuotteille.
Komission olisi voitava kannustaa 
jäsenvaltioita vahvistamaan hedelmien 
tuontiaikataulu tuotteiden 
kypsymisaikojen perusteella kannattavan 
vähimmäishinnan ylläpitämiseksi.  

Or. fr

Tarkistus 442
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Olisi lueteltava syyt, miksi 
tilahintoja ja niiden vakautta koskeva 
kysymys on keskeinen yhteisen 
maatalouspolitiikan laadinnassa: 
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markkinat, varsinkaan 
maataloustuotteiden markkinat, eivät
sääntele itseään.  Äskettäiset talous-, 
rahoitus- ja elintarvikekriisit ovat 
paljastaneet tämän. Hintojen epävakaus 
on maatalousmarkkinoiden 
rakenteellinen piirre. Oikkuilevan sään ja 
eläintautiepidemioiden lisäksi niihin 
vaikuttaa tuotantoa ja investointeja 
koskevien päätösten peruuttamattomuus 
sekä kysynnän ja tarjonnan 
joustamattomuus vastauksena hintoihin.  
Kansainvälisen maatalouskaupan 
sääntelemätön vapauttaminen aiheuttaa 
järjestelmäriskejä ja lisää 
maailmanhintojen nopeiden muutosten 
todennäköisyyttä.   Tiettyjen 
maataloustuotteita vievien maiden, kuten 
Venäjän, yksipuoliset päätökset vientinsä 
keskeyttämisestä ja uudelleen 
aloittamisesta pahentavat hintojen 
voimakkaita muutoksia kansainvälisillä 
markkinoilla.   Rahoituksen kasvava 
merkitys maataloudessa ja keinottelu 
tärkeimmillä maataloustuotteilla 
maailmanmarkkinoilla 2000-luvun alusta 
lähtien pääasiassa vaikeaselkoisilla OTC-
johdannaistransaktiolla lisää tilahintojen 
epävakaisuutta.   Komission olisi nämä eri 
tekijät huomioon ottaen pyrittävä 
ehkäisemään ja hallitsemaan eri riskejä ja 
varsinkin viljelijöiden kohtaamia 
markkinariskejä tehokkaammin. Sen olisi 
pyrittävä hyväksymään 
sääntelyjärjestelmiä, joilla voidaan antaa 
viljelijöille riittävän korkea profiili ja 
oikeudenmukainen korvaus 
tuotannostaan, ja pyrittävä käsittelemään 
tehokkaasti markkinoiden epätasapainoa 
ja hallinnoimaan tehokkaasti 
maatalousmäärärahoja.

Or. fr

Tarkistus 443
José Bové
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Julkista interventiota markkinoilla 
olisi käytettävä hätäkeinona vain silloin, 
kun tavoitteena on vakauttaa 
äärimmäinen hintojen epävakaus, joka 
johtuu väliaikaisesta liikakysynnästä 
Euroopan markkinoilla. Sitä ei saisi 
käyttää rakenteellisen liikatuotannon 
vakauttamiseen.

Or. fr

Tarkistus 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Yhteisellä maatalouspolitiikalla 
olisi oltava välineitä ja mekanismeja, 
joilla taataan oikeudenmukaiset 
tuottajahinnat ja mahdollistetaan 
viljelijöille tulot, joita vaaditaan 
tuotannon jatkuvuutta ja säännöllisiä 
elintarviketoimituksia varten.

Or. pt

Tarkistus 445
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi 
säännöksille olisi luotava yhteinen rakenne 
säilyttäen samalla kullakin alalla 
noudatettava politiikka. Tästä syystä on 
aiheellista tehdä ero viitehintojen ja 
interventiohintojen välillä ja määritellä 
viimeksi mainitut erityisesti täsmentämällä, 
että ainoastaan julkista interventiota 
koskevat interventiohinnat vastaavat 
WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 
3 olevan 8 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitettuja sovellettuja 
säänneltyjä hintoja (hintaerotuki). Tässä 
yhteydessä olisi ymmärrettävä, että 
markkinainterventiot voivat olla julkisia 
interventioita tai muita interventioita, joissa 
ei käytetä ennakolta vahvistettuja 
hintatietoja.

(13) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi 
säännöksille olisi luotava yhteinen rakenne 
säilyttäen samalla kullakin alalla 
noudatettava politiikka. Tästä syystä on 
aiheellista tehdä ero viitehintojen ja 
interventiohintojen välillä todellisten 
tuotantokustannusten ja inflaation 
perusteella ja määritellä viimeksi mainitut 
erityisesti täsmentämällä, että ainoastaan 
julkista interventiota koskevat 
interventiohinnat vastaavat WTO:n 
maataloussopimuksen liitteessä 3 olevan 
8 kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettuja sovellettuja säänneltyjä hintoja 
(hintaerotuki). Tässä yhteydessä olisi 
ymmärrettävä, että markkinainterventiot 
voivat olla julkisia interventioita tai muita 
interventioita, joissa ei käytetä ennakolta 
vahvistettuja hintatietoja.

Or. pl

Tarkistus 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi 
säännöksille olisi luotava yhteinen rakenne 
säilyttäen samalla kullakin alalla 
noudatettava politiikka. Tästä syystä on 
aiheellista tehdä ero viitehintojen ja 
interventiohintojen välillä ja määritellä 
viimeksi mainitut erityisesti täsmentämällä, 
että ainoastaan julkista interventiota 
koskevat interventiohinnat vastaavat 
WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 
3 olevan 8 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitettuja sovellettuja 
säänneltyjä hintoja (hintaerotuki). Tässä 

(13) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi 
säännöksille olisi luotava yhteinen rakenne 
säilyttäen samalla kullakin alalla 
noudatettava politiikka. Tästä syystä on 
aiheellista tehdä ero viitehintojen ja 
interventiohintojen välillä ja määritellä 
viimeksi mainitut erityisesti täsmentämällä, 
että ainoastaan julkista interventiota 
koskevat interventiohinnat vastaavat 
WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 
3 olevan 8 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitettuja sovellettuja 
säänneltyjä hintoja (hintaerotuki). Tässä 
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yhteydessä olisi ymmärrettävä, että 
markkinainterventiot voivat olla julkisia 
interventioita tai muita interventioita, joissa 
ei käytetä ennakolta vahvistettuja 
hintatietoja.

yhteydessä olisi ymmärrettävä, että 
markkinainterventiot voivat olla julkisia 
interventioita tai muita interventioita, joissa 
ei käytetä ennakolta vahvistettuja 
hintatietoja. Perushinnoilla tai 
pohjahinnoilla olisi pyrittävä korvaamaan 
tuotantokustannusten muutokset ja 
tarjottava kohtuullinen korvaus työstä 
perhetiloilla. 

Or. fr

Tarkistus 447
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella interventiojärjestelmän olisi 
oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden 
mukaan käytettävissä tiettyinä aikoina 
vuodesta, ja sen olisi kyseisinä aikoina 
oltava pysyvästi avoinna tai se olisi 
avattava markkinahinnoista riippuen.

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella interventiojärjestelmän olisi 
oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden 
mukaan käytettävissä ja pysyvästi avoinna 
tai se olisi avattava markkinahinnoista 
riippuen aina, kun sen aktivoimiseen on 
ilmeinen tarve.

Or. pt

Tarkistus 448
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella interventiojärjestelmän olisi 
oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden 
mukaan käytettävissä tiettyinä aikoina 

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella interventiojärjestelmän olisi 
oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden 
mukaan käytettävissä tiettyinä aikoina 
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vuodesta, ja sen olisi kyseisinä aikoina 
oltava pysyvästi avoinna tai se olisi 
avattava markkinahinnoista riippuen.

vuodesta, ja sen olisi kyseisinä aikoina 
oltava pysyvästi avoinna tai se olisi 
avattava hyvissä ajoin markkinahinnoista 
riippuen.

Or. lv

Tarkistus 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella interventiojärjestelmän olisi 
oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden 
mukaan käytettävissä tiettyinä aikoina 
vuodesta, ja sen olisi kyseisinä aikoina 
oltava pysyvästi avoinna tai se olisi 
avattava markkinahinnoista riippuen.

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella interventiojärjestelmän olisi 
oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden 
mukaan käytettävissä tiettyinä aikoina 
vuodesta, ja sen olisi kyseisinä aikoina 
oltava pysyvästi avoinna tai se olisi 
avattava markkinahinnoista riippuen. Sillä 
olisi pyrittävä ylläpitämään unionin 
sisäistä perusvähimmäishintaa tiettyjen 
tuotantomäärien osalta.

Or. fr

Tarkistus 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Käytännön ja edellisistä yhteisistä
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella hintatason, jolla julkiset 
interventio-ostot olisi toteutettava 
(hintaerotuki) kiinteään hintaan eräiden 
tuotteiden tiettyjen määrien osalta ja 
muissa tapauksissa, olisi riiputtava 

(15) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella hintatason, jolla julkiset 
interventio-ostot olisi toteutettava 
(hintaerotuki) kiinteään hintaan eräiden 
tuotteiden tiettyjen määrien osalta ja 
muissa tapauksissa, olisi riiputtava 
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tarjouskilpailusta. tarjouskilpailusta. Olisi toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
perushinnoilla korvataan täysin 
muutokset tuotantokustannuksissa ja 
tarjotaan kohtuullinen korvaus työstä 
perhetiloilla.

Or. fr

Tarkistus 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta myydä julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet. Tällaiset 
toimenpiteet olisi toteutettava siten, että 
vältetään markkinahäiriöt ja varmistetaan 
tavaroiden tasapuolinen saanti ja ostajien 
tasapuolinen kohtelu.

(16) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta myydä julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet. Tällaiset 
toimenpiteet olisi toteutettava siten, että 
vältetään markkinahäiriöt ja varmistetaan 
tavaroiden tasapuolinen saanti ja ostajien 
tasapuolinen kohtelu sekä mahdollistetaan 
tuotteiden asettaminen käytettäviksi 
unionin vähävaraisimmille henkilöille 
suunnatussa elintarvikkeiden 
jakeluohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 452
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta myydä julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet. Tällaiset 

(16) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta myydä julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet. Tällaiset 
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toimenpiteet olisi toteutettava siten, että 
vältetään markkinahäiriöt ja varmistetaan 
tavaroiden tasapuolinen saanti ja ostajien 
tasapuolinen kohtelu.

toimenpiteet olisi toteutettava siten, että 
vältetään markkinahäiriöt ja varmistetaan 
tavaroiden tasapuolinen saanti ja ostajien 
tasapuolinen kohtelu. Tuotteiden myyntiä 
voitaisiin mahdollisuuksien mukaan 
käyttää Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi samalla kun 
estetään häiriöt elintarvikemarkkinoilla.   

Or. en

Tarkistus 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
niiden edellytysten vahvistamista, joiden 
täyttyessä se voi päättää myöntää 
yksityisen varastoinnin tukea 
saavuttaakseen markkinoiden 
tasapainottamista ja markkinahintojen 
vakauttamista koskevan tavoitteen ottaen 
huomioon markkinatilanteen.

(17) Markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
niiden edellytysten vahvistamista, joiden 
täyttyessä se voi päättää myöntää 
yksityisen varastoinnin tukea 
saavuttaakseen markkinoiden 
tasapainottamista koskevan tavoitteen ja 
tavoitteen taata unionin sisäinen 
vähimmäishinta, jolla tarjotaan 
viljelijöille kohtuullinen elintaso YMP:n 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 454
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
niiden edellytysten vahvistamista, joiden 
täyttyessä se voi päättää myöntää 
yksityisen varastoinnin tukea 
saavuttaakseen markkinoiden 
tasapainottamista ja markkinahintojen 
vakauttamista koskevan tavoitteen ottaen 
huomioon markkinatilanteen.

(17) Markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
niiden edellytysten vahvistamista, joiden 
täyttyessä se voi päättää myöntää 
yksityisen varastoinnin tukea 
saavuttaakseen markkinoiden 
tasapainottamista ja markkinahintojen 
vakauttamista koskevan tavoitteen ottaen 
huomioon markkinatilanteen. Kaninliha-
alalla ei ole mahdollisuutta vahvistaa 
yksityisen varastoinnin tukea.  Koska sen 
ongelmat ovat samanlaisia kuin aloilla, 
joilla tätä järjestelmää jo sovelletaan, tätä 
mahdollisuutta olisi laajennettava 
kaninliha-alan tarjonnan 
mukauttamiseksi.

Or. es

Tarkistus 455
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Edellytykset tuen myöntämiseksi 
valkoisen sokerin osalta: Komissio voi 
markkinatilanteen huomioon ottaen 
päättää myöntää 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea 
valkoisen sokerin varastointia varten 
yrityksille, joille on myönnetty 
sokerikiintiö, jos unionissa noteerattu 
valkoisen sokerin keskihinta on edustavan 
ajanjakson ajan alhaisempi kuin 
115 prosenttia viitehinnasta ja 
todennäköisesti pysyy mainitulla tasolla.
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Or. pl

Tarkistus 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta varmistetaan, että yksityisellä 
varastoinnilla saadaan toivottu 
markkinavaikutus, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä maksettavan tuen määrän 
alentamiseksi silloin, kun varastoitu määrä 
on sopimuksen alaista määrää pienempi, ja 
edellytyksiä ennakon myöntämiselle.

(20) Jotta varmistetaan, että yksityisellä 
varastoinnilla saadaan toivottu 
markkinavaikutus, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä maksettavan tuen määrän 
alentamiseksi silloin, kun varastoitu määrä 
on sopimuksen alaista määrää pienempi, ja 
edellytyksiä ennakon myöntämiselle sekä 
edellytyksiä tuotteiden saattamiselle 
uudelleen markkinoille ja myynnille, 
mukaan luettuna niiden asettamiselle 
käytettäviksi unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden 
jakeluohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 457
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Nykyisten julkisten markkinoiden 
hallintatoimenpiteiden vahvistamiseksi ja 
täydentämiseksi sekä markkinoiden 
sujuvan toiminnan varmistamiseksi 
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komission olisi otettava käyttöön 
yksityisten toimitusten hallintajärjestelmä 
toimijoiden itsensä toteuttaman 
koordinoinnin kautta siten, että 
toimijoiden olisi voitava vetää tuotteita 
markkinoilta tai jalostaa niitä tarvittaessa 
markkinointivuoden aikana 
asianmukaisen kokoisten hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden liittojen kautta. 
Jotta varmistetaan, että tämä järjestelmä 
ei toimi vastoin YMP:n ja 
sisämarkkinoiden tavoitteita, komission 
olisi laadittava sen toimintaa, 
valtuuttamista ja käynnistämistä koskevat 
edellytykset sekä sen rahoitusta koskevat 
säännöt samalla kun varmistetaan, että se 
sopii yhteen EU:n kilpailusääntöjen 
kanssa.

Or. es

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään estämään hintojen epävakaus käyttämällä alan itsesääntelyä 
markkinoiden hallintavälineen avulla. Liitot voivat ottaa tämän roolin EU:n valvonnassa.

Tarkistus 458
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Nykyisten markkinoiden 
hallintavälineiden vahvistamiseksi ja 
täydentämiseksi sekä niiden sujuvan 
toiminnan varmistamiseksi olisi otettava 
käyttöön väline, joka perustuu tarjonnan 
yksityiseen hallintaan ja yksittäisten 
markkinatoimijoiden väliseen 
koordinaatioon.  Markkinatoimijoilla olisi 
oltava mahdollisuus vetää markkinoilta 
tuote markkinointivuoden aikana 
asianmukaisen kokoisten hyväksyttyjen 
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tuottajaorganisaatioiden liittojen kautta. 
Tähän mennessä on kuitenkin edistytty 
vain vähän maitoalan 
tuottajaorganisaatioiden perustamisessa. 
Kunnes on perustettu 
tuottajaorganisaatioita, jotka ovat 
riittävän vahvoja neuvottelemaan 
markkinasäännöistä, tuottajille on 
varmistettava markkinavakauden 
vähimmäistaso sellaisen 
markkinaorganisaation avulla, joka 
mukauttaa tuotantoa Euroopan 
kysyntään.  Siksi maitokiintiöjärjestelmän 
voimassaoloa olisi jatkettava vuoteen 
2017.

Or. de

Tarkistus 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Nykyisestä yhteisen 
maatalouspolitiikan yhteydessä 
hyväksytystä unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatusta elintarvikkeiden 
jakeluohjelmasta olisi annettava erillinen 
asetus ohjelman sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
ilmentämiseksi. Tässä asetuksessa olisi 
kuitenkin säädettävä julkisessa 
interventiossa olevien tuotteiden 
poistamisesta asettamalla ne käytettäviksi 
kyseisessä ohjelmassa.

(24) Nykyisestä yhteisen 
maatalouspolitiikan yhteydessä 
hyväksytystä unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatulla elintarvikkeiden 
jakeluohjelmalla olisi jatkettava ohjelman 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
ilmentämistä asianmukaisen 
oikeusperustan nojalla ja 
mahdollistettava, että tuetaan Eurooppa 
2020 -strategian tavoitetta vähentää 
köyhyyttä unionissa. Tässä asetuksessa 
olisi säädettävä julkisessa interventiossa ja 
yksityisessä varastoinnissa olevien 
tuotteiden poistamisesta asettamalla ne 
käytettäviksi kyseisessä ohjelmassa.

Or. en
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Tarkistus 460
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Lapsia olisi kannustettava 
kuluttamaan hedelmiä ja vihanneksia sekä 
maitotuotteita muun muassa lisäämällä 
pysyvästi hedelmien ja vihannesten osuutta 
lasten ruokavaliossa vaiheessa, jossa 
heidän ruokailutottumuksensa 
muotoutuvat. Sen vuoksi olisi edistettävä 
unionin tukea, jolla rahoitetaan tai 
osarahoitetaan tällaisten tuotteiden 
toimittamista oppilaitoksissa oleville 
lapsille.

(25) Lapsia olisi kannustettava 
kuluttamaan hedelmiä ja vihanneksia sekä 
maitotuotteita muun muassa lisäämällä 
pysyvästi hedelmien ja vihannesten osuutta 
lasten ruokavaliossa vaiheessa, jossa 
heidän ruokailutottumuksensa 
muotoutuvat. Sen vuoksi ei olisi edistettävä 
ainoastaan unionin tukea, jolla rahoitetaan 
tai osarahoitetaan tällaisten tuotteiden 
toimittamista oppilaitoksissa, esikoulussa 
ja muissa kuin oppilaitoksissa oleville 
lapsille vaan myös unionin tukea 
varsinkin vihannesten osalta, jotta 
parannettaisiin mielikuvaa ja käsitystä 
tuoreista vihanneksista sekä lasten että 
heidän perheidensä keskuudessa niiden 
kulutuksen edistämiseksi. 

Or. fr

Tarkistus 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Oliiviöljy on Välimeren 
ruokavalion perustekijä. Monet viime 
vuosikymmeninä julkaistut tutkimukset 
ovat osoittaneet, että oliiviöljyn käytöllä 
on yhteys parempaan sydän- ja 
verisuoniterveyteen, vahvempaan 
immuunijärjestelmään ja muiden 
merkittävien kansanterveydellisten 
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ongelmien kurissa pitämiseen.  Oliiviöljyn 
kulutusta olisi edistettävä EU:ssa. Siksi 
komission olisi laadittava vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
samanlainen ohjelma kuin ne, joilla 
edistetään maitotuotteiden sekä hedelmien 
ja vihannesten kulutusta opetus- ja 
terveydenhoitolaitoksissa. Jäsenvaltioiden 
osallistuminen ohjelmaan olisi 
vapaaehtoista. EU:n jäsenvaltioille, jotka 
päättävät osallistua ohjelmaan, myöntämä 
tuki vastaisi edellä mainituille ohjelmille 
myönnettävää tukea.

Or. es

Tarkistus 462
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Komissiolle olisi annettava 
mahdollisuus perustaa delegoiduilla 
säädöksillä ohjelmia, joilla edistetään 
muiden kuin hedelmien ja vihannesten ja 
maitotuotteiden kulutusta kouluissa.

Or. es

Perustelu

Tähän menestykselliseen järjestelmään on sisällytettävä muita aloja.

Tarkistus 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(28 a) Joissakin jäsenvaltioissa tuottajien 
järjestäytymisaste on varsin alhainen ja 
tuottajaorganisaatiot ovat heikkoja tai 
niitä ei ole lainkaan. Näiden 
jäsenvaltioiden erityistilanne ja niiden 
tuottajaorganisaatioiden kehitysaste 
huomioon ottaen jäsenvaltiot voivat antaa 
tuottajaorganisaatioille osoitetut valtuudet 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.

Or. pt

Tarkistus 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Humalan tuottajaorganisaatioita 
koskeva tukijärjestelmä on käytössä vain 
yhdessä jäsenvaltiossa. Joustavuuden 
lisäämiseksi ja kyseisen alan 
lähestymistavan yhdenmukaistamiseksi 
muiden alojen kanssa kyseinen 
tukijärjestelmä olisi lakkautettava, mutta 
tuottajaorganisaatioita voitaisiin tukea 
maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 465
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) Tässä asetuksessa tehdään ero 
toisaalta hedelmien ja vihannesten, joihin 
kuuluvat kaupan pidettävät hedelmät ja 
vihannekset sekä jalostukseen tarkoitetut 
hedelmät ja vihannekset, ja toisaalta 
hedelmä- ja vihannesjalosteiden välillä.
Tuottajaorganisaatioita, toimintaohjelmia 
ja unionin taloudellista tukea koskevia 
sääntöjä sovelletaan ainoastaan 
hedelmiin ja vihanneksiin ja yksinomaan 
jalostukseen tarkoitettuihin hedelmiin ja 
vihanneksiin.

(32) Tässä asetuksessa tehdään ero 
toisaalta hedelmien ja vihannesten, joihin 
kuuluvat kaupan pidettävät hedelmät ja 
vihannekset sekä jalostukseen tarkoitetut 
hedelmät ja vihannekset, ja toisaalta 
hedelmä- ja vihannesjalosteiden välillä.

Or. es

Tarkistus 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Tässä asetuksessa tehdään ero 
toisaalta hedelmien ja vihannesten, joihin 
kuuluvat kaupan pidettävät hedelmät ja 
vihannekset sekä jalostukseen tarkoitetut 
hedelmät ja vihannekset, ja toisaalta 
hedelmä- ja vihannesjalosteiden välillä. 
Tuottajaorganisaatioita, toimintaohjelmia 
ja unionin taloudellista tukea koskevia 
sääntöjä sovelletaan ainoastaan hedelmiin 
ja vihanneksiin ja yksinomaan jalostukseen 
tarkoitettuihin hedelmiin ja vihanneksiin.

(32) Tässä asetuksessa tehdään ero 
toisaalta hedelmien ja vihannesten, joihin 
kuuluvat kaupan tuoretuotteina pidettävät 
hedelmät ja vihannekset sekä jalostukseen 
tarkoitetut hedelmät ja vihannekset, ja 
toisaalta hedelmä- ja vihannesjalosteiden 
välillä. Tuottajaorganisaatioita, 
toimintaohjelmia ja unionin taloudellista 
tukea koskevia sääntöjä sovelletaan 
ainoastaan hedelmiin ja vihanneksiin ja 
yksinomaan jalostukseen tarkoitettuihin 
hedelmiin ja vihanneksiin.

Or. es

Tarkistus 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Hedelmien ja vihannesten tuotanto on 
vaikeasti ennakoitavaa, ja tuotteet ovat 
helposti pilaantuvia. Vähäisetkin ylijäämät 
voivat häiritä markkinoita merkittävästi. 
Sen vuoksi olisi luotava 
kriisinhallintatoimenpiteitä, ja kyseiset 
toimenpiteet olisi jatkosakin sisällytettävä 
toimintaohjelmiin.

(33) Hedelmien ja vihannesten tuotanto on 
vaikeasti ennakoitavaa, ja tuotteet ovat 
helposti pilaantuvia. Vähäisetkin ylijäämät 
voivat häiritä markkinoita merkittävästi. 
Sen vuoksi olisi luotava 
kriisinhallintatoimenpiteitä, joita ovat 
esimerkiksi vetäminen pois markkinoilta 
tai jäsenvaltioiden väliset 
tuontiaikataulut, ja kyseiset toimenpiteet 
olisi jatkosakin sisällytettävä 
toimintaohjelmiin.

Or. fr

Tarkistus 468
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
myönnettävä tukea tuottajaryhmien 
perustamiseen kaikilla aloilla osana 
maaseudun kehittämispolitiikkaa, joten 
hedelmä- ja vihannesalan erityistuki olisi 
lakkautettava.

(35) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
myönnettävä tukea tuottajaryhmien 
perustamiseen kaikilla aloilla osana 
maaseudun kehittämispolitiikkaa, joten 
hedelmä- ja vihannesalan erityistuki 
(mukaan luettuna investoinnit) olisi 
lakkautettava.

Or. lv

Tarkistus 469
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale



PE492.801v01-00 24/169 AM\907930FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(35) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
myönnettävä tukea tuottajaryhmien 
perustamiseen kaikilla aloilla osana 
maaseudun kehittämispolitiikkaa, joten 
hedelmä- ja vihannesalan erityistuki olisi 
lakkautettava.

(35) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
myönnettävä tukea tuottajaryhmien 
perustamiseen kaikilla aloilla osana 
maaseudun kehittämispolitiikkaa, joten 
hedelmä- ja vihannesalan erityistuki olisi 
lakkautettava. Tällä tuella ei saisi 
vääristää viljelijöiden ja heidän 
tuottajaorganisaatioidensa tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) On tärkeää säätää viinialan 
tukitoimenpiteistä, joilla voidaan 
vahvistaa kilpailurakenteita. Vaikka 
kyseisten toimenpiteiden määrittely ja 
rahoitus on unionin tehtävä, jäsenvaltioille 
olisi annettava mahdollisuus valita 
tarvittavat toimenpiteet omia alueitaan 
varten ottaen tarvittaessa huomioon 
alueelliset erityispiirteensä ja sisällyttää ne 
kansallisiin tukiohjelmiinsa. Näiden 
ohjelmien täytäntöönpanon pitäisi olla 
jäsenvaltioiden vastuulla.

(39) On tärkeää säätää viinialan 
tukitoimenpiteistä. Vaikka kyseisten 
toimenpiteiden määrittely ja rahoitus on 
unionin tehtävä, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus valita tarvittavat 
toimenpiteet omia alueitaan varten ottaen 
tarvittaessa huomioon alueelliset 
erityispiirteensä ja sisällyttää ne 
kansallisiin tukiohjelmiinsa. Näiden 
ohjelmien täytäntöönpanon pitäisi olla 
jäsenvaltioiden vastuulla.

Or. fr

Tarkistus 471
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(40) Kansallisten tukiohjelmien yhtenä 
tärkeimpänä tukikelpoisena toimenpiteenä 
olisi oltava unionin viinien 
menekinedistäminen ja markkinointi 
kolmansissa maissa. Määrärahoja olisi 
edelleen myönnettävä rakenneuudistukseen 
ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen, koska 
nämä toimet vaikuttavat alaan 
positiivisesti. Tukea olisi myönnettävä 
myös alalla tehtäviin investointeihin, joilla 
pyritään parantamaan yritysten 
taloudellista suorituskykyä sinällään. 
Sivutuotteiden tislaustuen olisi oltava 
niiden jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka 
haluavat käyttää tällaista välinettä viinin 
laadun varmistamiseen samalla ympäristöä 
suojellen.

(40) Kansallisten tukiohjelmien yhtenä 
tärkeimpänä tukikelpoisena toimenpiteenä 
olisi oltava unionin viinien 
menekinedistäminen ja markkinointi 
unionissa ja kolmansissa maissa. 
Määrärahoja olisi edelleen myönnettävä 
rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin 
siirtymiseen, koska nämä toimet 
vaikuttavat alaan positiivisesti. Tukea olisi 
myönnettävä myös alalla tehtäviin 
investointeihin, joilla pyritään parantamaan 
yritysten taloudellista suorituskykyä 
sinällään. Sivutuotteiden tislaustuen olisi 
oltava niiden jäsenvaltioiden käytettävissä, 
jotka haluavat käyttää tällaista välinettä 
viinin laadun varmistamiseen samalla 
ympäristöä suojellen.

Or. fr

Tarkistus 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Kun tapahtuu luonnon tai ihmisen 
aiheuttama suuronnettomuus, 
jäsenvaltioiden viljelijöillä olisi oltava 
julkinen maatalousvakuutus, jolla 
varmistetaan heille oikeudenmukainen 
suojataso.

Or. pt

Tarkistus 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Mehiläishoidolle on ominaista 
tuotantoedellytysten ja -tasojen 
monimuotoisuus sekä taloudellisten 
toimijoiden hajaannus ja epäyhtenäisyys 
niin tuotannon kuin kaupan pitämisen 
vaiheissa. Lisäksi varroapunkin 
lisääntyminen viime vuosina useissa 
jäsenvaltioissa ja tämän tuholaisen 
hunajantuotannolle aiheuttamat vaikeudet 
edellyttävät, että unionin toimia jatketaan, 
sillä varroapunkkia ei voida kokonaan 
hävittää ja se on käsiteltävä sallituilla 
tuotteilla. Näissä olosuhteissa ja 
mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan 
pitämisen kehittämiseksi unionissa alalle 
on tarpeen laatia joka kolmas vuosi 
kansalliset ohjelmat 
mehiläishoitotuotteiden tuotannon ja 
kaupan pitämisen yleisten edellytysten 
parantamiseksi. Unionin olisi osallistuttava 
kyseisten kansallisten ohjelmien 
rahoitukseen.

(44) Mehiläishoidolle on ominaista 
tuotantoedellytysten ja -tasojen 
monimuotoisuus sekä taloudellisten 
toimijoiden hajaannus ja epäyhtenäisyys 
niin tuotannon kuin kaupan pitämisen 
vaiheissa. Lisäksi varroapunkin 
lisääntyminen viime vuosina useissa 
jäsenvaltioissa ja tämän tuholaisen 
hunajantuotannolle aiheuttamat vaikeudet 
edellyttävät, että unionin koordinoituja
toimia osana eurooppalaista 
eläinlääkintäpolitiikkaa jatketaan, sillä 
varroapunkkia ei voida kokonaan hävittää 
ja se on käsiteltävä sallituilla tuotteilla. 
Näissä olosuhteissa ja mehiläisten 
terveyden parantamiseksi sekä
mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan 
pitämisen kehittämiseksi unionissa alalle 
on tarpeen laatia joka kolmas vuosi 
kansalliset ohjelmat 
mehiläishoitotuotteiden tuotannon ja 
kaupan pitämisen yleisten edellytysten 
parantamiseksi. Unionin olisi osallistuttava 
kyseisten kansallisten ohjelmien 
rahoitukseen.

Or. fr

Tarkistus 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Maataloustuotteiden kaupan pitämistä 
koskevien vaatimusten soveltaminen voi 
parantaa tuotannon ja kaupan pitämisen 
taloudellisia edellytyksiä sekä tuotteiden 
laatua. Näin ollen tällaisten vaatimusten 

(48) Maataloustuotteiden kaupan pitämistä 
koskevien vaatimusten soveltaminen voi 
parantaa tuotannon ja kaupan pitämisen 
taloudellisia edellytyksiä sekä tuotteiden 
laatua. Näin ollen tällaisten vaatimusten 
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soveltaminen on tuottajien, kauppiaiden ja 
kuluttajien edun mukaista.

soveltaminen on tuottajien, kauppiaiden ja 
kuluttajien edun mukaista. Näiden 
taloudellisten ja laadullisten parannusten 
toteuttamiseksi tähän asetukseen ja sen 
täytäntöönpanoasetuksiin olisi 
sisällytettävä kaikki YMJ-asetuksen ja sen 
täytäntöönpanoasetusten aikaisemmat 
säännökset, jotka koskevat 
erityisvaatimuksia, muun muassa 
alkuperäosoitusvaatimukset, hedelmien ja 
vihannesten markkinointia koskevat 
lisävaatimukset sekä vaatimukset 
vähintään 12 kuukauden nautaeläinten 
lihasta, maidosta ja maitotuotteista, 
levitettävistä rasvoista, munista ja 
siipikarjan lihasta, humalasta ja 
hunajasta.

Or. fr

Tarkistus 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Kansallisten tukiohjelmien yhtenä 
tärkeimpänä tukikelpoisena 
toimenpiteenä olisi oltava unionin 
maataloustuotteiden menekinedistäminen 
ja markkinointi EU:ssa ja kolmansissa 
maissa.

Or. en

Tarkistus 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(54) Ottaen huomioon kuluttajien tarve 
saada riittäviä ja avoimia tuotetietoja olisi 
oltava mahdollista määritellä 
maataloustuotannon paikka 
tapauskohtaisesti asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla ottaen samalla 
huomioon joidenkin alojen erityispiirteet 
varsinkin jalostettujen maataloustuotteiden 
osalta.

(54) Koska alkuperä on hyödyllinen 
ilmaus kuluttajille ja tuottajan tuotteiden 
kaupan pitämiselle, vaatimusta tuotteiden 
alkuperän ilmauksesta olisi suotava 
laajentaa kuluttajavalistusta koskevan 
asetuksen mukaisesti.  Olisi myös oltava 
mahdollista määritellä maataloustuotannon 
paikka tapauskohtaisesti asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla ottaen samalla 
huomioon joidenkin alojen erityispiirteet 
varsinkin jalostettujen maataloustuotteiden 
osalta.

Or. fr

Tarkistus 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(82 a) Nykyinen viinialan 
istutusoikeusjärjestelmä olisi säilytettävä 
taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöä 
koskevista syistä sekä sellaisten 
maaseutualueiden 
aluesuunnittelupolitiikan vuoksi, joissa 
on viinintuotantoperinnettä. Järjestelmän 
säilyttämisellä voidaan myös ylittää 
eurooppalaisten viinituotteiden 
seurannan, monimuotoisuuden, arvon ja 
laadun säilyttämistä koskeva vaatimus 
samalla kun nykyaikaistetaan sen 
hallintaa ja saatetaan se joustavammaksi 
jäsenvaltioiden tasolla.

Or. fr
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Tarkistus 478
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(82 a) Asetuksella (EY) N:o 1234/2007 
säädetään, että sokerikiintiöt on määrä 
lakkauttaa viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2015. Jotta varmistetaan alan 
joustava siirtyminen kiintiöjärjestelmän 
päättymiseen, kiintiöjärjestelmää on syytä 
pidentää kahdella vuodella.

Or. en

Perustelu

Toimialalle voidaan taata pehmeä lasku pidentämällä kiintiöjärjestelmän soveltamista 
kahdella vuodella. Lisäaika olisi rajoitettava kahteen vuoteen, jotta voidaan parantaa 
sokerialan kilpailukykyä.

Tarkistus 479
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(82 a) Asetuksella (EY) N:o 1234/2007 
säädetään, että sokerikiintiöt on määrä 
lakkauttaa viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2015. Jotta varmistetaan alan 
joustava siirtyminen kiintiöjärjestelmän 
päättymiseen, kiintiöjärjestelmää on syytä 
pidentää kahdella vuodella.

Or. en

Perustelu

Toimialalle voidaan taata pehmeä lasku pidentämällä kiintiöjärjestelmän soveltamista 
kahdella vuodella. Lisäaika olisi rajoitettava kahteen vuoteen, jotta voidaan parantaa 
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sokerialan kilpailukykyä.

Tarkistus 480
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(82 a) Nykyinen viinialan 
istutusoikeusjärjestelmä olisi säilytettävä 
toistaiseksi taloudellisista, sosiaalisista ja 
ympäristöä koskevista syistä sekä 
sellaisten maaseutualueiden 
aluesuunnittelupolitiikan vuoksi, joissa 
on viinintuotantoperinnettä. Järjestelmän 
ylläpitämisellä voidaan myös ylittää 
eurooppalaisten viinituotteiden 
monimuotoisuuden, arvon ja laadun 
säilyttämistä koskeva vaatimus.

Or. es

Tarkistus 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(82 a) Nykyistä viinialan istutusoikeuksia 
koskevaa järjestelmää olisi jatkettava 
taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöä 
koskevista syistä sekä kulttuuriperinnön 
ja sellaisten maaseutualueiden 
aluesuunnittelupolitiikan vuoksi, joissa 
on viinintuotantoperinnettä. Järjestelmää 
jatkamalla voidaan myös ylittää 
eurooppalaisten viinituotteiden 
monimuotoisuuden, arvon ja laadun 
säilyttämistä koskeva vaatimus.
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Or. fr

Tarkistus 482
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(82 a) Maitokiintiöjärjestelmä pysyy 
voimassa siihen saakka, kunnes 
vaikutusarvioinnin jälkeen on toteutettu 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä 
markkinatasapainon ylläpitämiseksi 
unionin markkinoiden maito- ja 
maitotuotteiden toimitusten 
varmistamiseksi sekä sellaisten 
epäsuotuisten vaikutusten 
minimoimiseksi, joita saattaa aiheutua 
alueellisesti, kansallisesti ja paikallisesti 
maidontuottajille järjestelmän 
lakkauttamisesta. 

Or. pt

Tarkistus 483
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(82 b) Maitokiintiöjärjestelmä pysyy 
voimassa siihen saakka, kunnes 
vaikutusarvioinnin jälkeen on toteutettu 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä 
markkinatasapainon ylläpitämiseksi 
unionin markkinoiden maito- ja 
maitotuotteiden toimitusten 
varmistamiseksi sekä sellaisten 
epäsuotuisten vaikutusten 
minimoimiseksi, joita saattaa aiheutua 
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alueellisesti, kansallisesti ja paikallisesti 
maidontuottajille järjestelmän 
lakkauttamisesta. 

Or. pt

Tarkistus 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti Tarkistus

(83) Sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan 
viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullisen tasapainon varmistamiseksi 
tarvitaan erityisiä välineitä vielä 
kiintiöjärjestelmän päättymisen 
jälkeenkin. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
näiden välisiä sopimuksia koskevat 
vakiosäännökset.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 485
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti Tarkistus

(83) Sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan 
viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullisen tasapainon varmistamiseksi 
tarvitaan erityisiä välineitä vielä 
kiintiöjärjestelmän päättymisen 
jälkeenkin. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
näiden välisiä sopimuksia koskevat 
vakiosäännökset.

(83) Sokerialalla sokeriyritysten ja 
sokerijuurikkaan viljelijöiden oikeuksien ja 
velvollisuuksien kohtuullisen tasapainon 
varmistamiseksi tarvitaan erityisiä 
välineitä. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
näiden välisiä sopimuksia koskevat 
vakiosäännökset.

Or. pt
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Tarkistus 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti Tarkistus

(83) Sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan 
viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullisen tasapainon varmistamiseksi 
tarvitaan erityisiä välineitä vielä 
kiintiöjärjestelmän päättymisen 
jälkeenkin. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
näiden välisiä sopimuksia koskevat 
vakiosäännökset.

(83) Sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan 
viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullisen tasapainon varmistamiseksi 
tarvitaan edelleen erityisiä välineitä. Sen 
vuoksi olisi vahvistettava näiden välisiä 
sopimuksia koskevat vakiosäännökset.

Or. pt

Tarkistus 487
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(83 a) Euroopan 
sokerintuotantomarkkinoihin vaikuttavat 
sokerijuurikastuotannon 
kiintiöjärjestelmä ja sokeriruokotuontia 
koskevat tullit ja tuotannon viimeaikainen 
kehitys lisää sokerijuurikassatoa sekä 
nostaa hintoja sokeriruokomarkkinoilla.   
Tämä merkitsee, että sokerijuurikkaasta 
on nopeasti tulossa maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyinen tuote. Siksi 
sokerijuurikkaan kiintiöjärjestelmän 
lakkauttamiseen on yhdistettävä 
sokeriruo´on tuontitullien uudistus ja 
poistaminen.  Lisäksi jalostuskapasiteetin 
monopolistinen luonne tietyissä 
jäsenvaltioissa voi aiheuttaa 
markkinoiden vääristymistä ja esteitä 
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viljelijöille.  Investointi 
jalostuskapasiteettiin on kuitenkin 
pitkäaikaista ja siksi 
sokerijuurikaskiintiön lakkauttamiseen 
olisi liitettävä sopiva siirtymäaika, jotta 
varmistetaan sokerialan pehmeä lasku 
yleisesti ja tarjotaan investointivarmuutta 
jalostuskapasiteetin lisäämisen 
tukemiseksi. Sokerijuurikaskiintiöiden 
poistamiseen on yhdistettävä sokeriruo'on
tuontitullien poistaminen. Vaikka 
Euroopan komission tavoite poistaa 
sokerijuurikaskiintiöt vuonna 2015 on 
tervetullut, siihen on liitettävä 
perinpohjainen ja jatkuva 
vaikutustenarviointi, joka käsittää sekä 
maailmanlaajuiset vaikutukset että 
vaikutukset sisämarkkinoihin. Jotta 
taataan toimitusten varmuus 
eurooppalaisille kuluttajille, 
sokerijuurikaskiintiön muutoksiin olisi 
yhdistettävä sokeriruo'on tuonnin 
tulliesteiden poistaminen.  Siksi 
sokerijuurikaskiintiöiden lakkauttamista 
vuonna 2015 olisi ehkä tarpeen lykätä, 
mutta ei kuitenkaan pidemmälle kuin 
vuoteen 2020.

Or. en

Tarkistus 488
Britta Reimers, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(83 a) Komission olisi EU:n sokerialan 
oikeudenmukaisen kilpailun ja 
monipuolisten toimitusten 
varmistamiseksi taattava sokeriruo'on ja 
sokerinjuurikkaan tuottajien oikeuksien 
ja velvollisuuksien kohtuullinen 
tasapaino. Kun etuuskohtelun piiriin 
kuuluvista kumppanimaista peräisin 
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olevan sokeriruo'on tuonti ei ole odotetun 
suuruista, komission olisi sallittava 
tulliton lisätuonti, jotta varmistetaan 
raaka-aineen riittävä saatavuus EU:n 
sokerimarkkinoilla. 

Or. en

Perustelu

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

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

Tarkistus 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(83 a) Tällä asetuksella olisi varmistettava 
ehdottomasti, että jäsenvaltiot voivat 
saada takaisin sokerijuurikkaan 
tuotantokiintiönsä puhdistamista varten, 
mitä olisi sovellettava erityisesti maihin, 
jotka ovat menettäneet kiintiönsä ja ovat 
nyt täysin riippuvaisia jalostukseen 
tarvittavan raaka-aineen tuonnista. Sillä 
olisi myös taattava sokerintuotantoon 
tarvittavien raaka-aineiden vapaa 
saatavuus.   

Or. pt

Tarkistus 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(83 a) Kiintiöjärjestelmä olisi säilytettävä 
ja sitä olisi parannettava markkinoiden 
sääntelyvälineenä.

Or. fr

Tarkistus 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät 
voivat saattaa päätökseen 
mukautumisensa sokerialan vuoden 2006 
perusteelliseen uudistukseen ja jatkaa 
tuolloin käynnistettyjä pyrkimyksiään 
kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä 
kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun 
saakka, jos kiintiöt eivät poistu vuonna 
2015, kuten on suunniteltu. Tarkistetulla 
järjestelmällä olisi mahdollistettava, että 
kaikki jäsenvaltiot voivat halutessaan 
käyttää hyväksi sokerikiintiöitä. Unionin 
tuki olisi suunnattava EU:n 
sokeriteollisuuden laajentamiseen ja 
sokerinjalostuksen aloituskustannuksiin
olisi tarjottava apua jäsenvaltioissa. 
Euroopan sokerimarkkinoilla havaittujen 
voimakkaiden ja toistuvien jännitteiden 
vuoksi tarvitaan kuitenkin mekanismi, 
jonka avulla voidaan automaattisesti 
hyväksyä uudelleen kiintiöiden 
ulkopuolinen sokeri sokerikiintiöihin niin 
pitkäksi aikaa kuin on tarpeen, jotta 
voidaan säilyttää markkinoiden 
rakenteellinen tasapaino. 
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Or. en

Perustelu

Koska EU:n omavaraisuus sokerintuotannossa on vain 85 prosenttia, teollisuutta on
laajennettava.

Tarkistus 492
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät 
voivat saattaa päätökseen 
mukautumisensa sokerialan vuoden 2006 
perusteelliseen uudistukseen ja jatkaa 
tuolloin käynnistettyjä pyrkimyksiään 
kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä 
kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun 
saakka. Euroopan sokerimarkkinoilla 
havaittujen jännitteiden vuoksi tarvitaan 
kuitenkin mekanismi, jonka avulla 
voidaan automaattisesti hyväksyä 
uudelleen kiintiöiden ulkopuolinen sokeri 
sokerikiintiöihin niin pitkäksi aikaa kuin 
on tarpeen, jotta voidaan säilyttää 
markkinoiden rakenteellinen tasapaino.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella virallistetaan nykyinen tilanne antamalla mahdollisuus päästää tietty määrä 
kiintiön ulkopuolista sokeria EU:n markkinoille. Sen tavoitteena on taata oikeudellinen 
selvyys ja markkinoiden vakaus. Päätöksen kiintiön ulkopuolisen sokerin vapauttamisesta (ei 
uudelleenkohdentamisesta) olisi perustuttava kvantitatiivisten tietojen analysointiin.

Tarkistus 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät 
voivat saattaa päätökseen 
mukautumisensa sokerialan vuoden 2006 
perusteelliseen uudistukseen ja jatkaa 
tuolloin käynnistettyjä pyrkimyksiään 
kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä 
kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun 
saakka. Euroopan sokerimarkkinoilla 
havaittujen voimakkaiden ja toistuvien 
jännitteiden vuoksi tarvitaan kuitenkin 
mekanismi, jonka avulla voidaan 
automaattisesti vapauttaa kiintiöiden 
ulkopuolinen sokeri markkinoille, jotta 
voidaan säilyttää markkinoiden 
rakenteellinen tasapaino 

Or. de

Tarkistus 494
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät 
voivat saattaa päätökseen 
mukautumisensa sokerialan vuoden 2006 
perusteelliseen uudistukseen ja jatkaa 
tuolloin käynnistettyjä pyrkimyksiään 
kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä 
kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun 
saakka. Euroopan sokerimarkkinoilla 
havaittujen jännitteiden vuoksi tarvitaan 
kuitenkin mekanismi, jonka avulla 
voidaan automaattisesti päästää 
kiintiöiden ulkopuolinen sokeri 
markkinoille, jotta voidaan säilyttää 
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markkinoiden rakenteellinen tasapaino. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella virallistetaan nykyinen tilanne antamalla mahdollisuus päästää tietty määrä 
kiintiön ulkopuolista sokeria EU:n markkinoille. Se on laadittu oikeusvarmuuden ja 
markkinatasapainon varmistamiseksi. Päätöksen kiintiön ulkopuolisen sokerin päästämisestä 
(ei uudelleenkohdentamisesta) olisi perustuttava kvantitatiivisten tietojen analysointiin eikä 
huomattavien ja toistuvien jännitteiden mainitsemiseen, sillä jälkimmäinen ilmaus on 
tulkinnanvarainen.

Tarkistus 495
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät 
voivat saattaa päätökseen 
mukautumisensa sokerialan vuoden 2006 
perusteelliseen uudistukseen ja jatkaa 
tuolloin käynnistettyjä pyrkimyksiään 
kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä 
kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun 
saakka. Euroopan sokerimarkkinoilla 
havaittujen jännitteiden vuoksi tarvitaan 
kuitenkin mekanismi, jonka avulla 
voidaan automaattisesti hyväksyä 
uudelleen kiintiöiden ulkopuolinen sokeri 
sokerikiintiöihin niin pitkäksi aikaa kuin 
on tarpeen, jotta voidaan säilyttää 
markkinoiden rakenteellinen tasapaino.

Or. fr

Tarkistus 496
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät 
voivat saattaa päätökseen 
mukautumisensa sokerialan vuoden 2006 
perusteelliseen uudistukseen ja jatkaa 
tuolloin käynnistettyjä pyrkimyksiään 
kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä 
kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun 
saakka. Euroopan sokerimarkkinoilla 
havaittujen voimakkaiden ja toistuvien 
jännitteiden vuoksi tarvitaan kuitenkin 
mekanismi, jonka avulla voidaan 
automaattisesti hyväksyä uudelleen 
kiintiöiden ulkopuolinen sokeri 
sokerikiintiöihin niin pitkäksi aikaa kuin 
on tarpeen, jotta voidaan säilyttää 
markkinoiden rakenteellinen tasapaino.

Or. fr

Tarkistus 497
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Koska kiintiöjärjestelmä poistuu 
lopullisesti vuonna 2020, komission olisi 
toimitettava ennen 1 päivää heinäkuuta 
2018 parlamentille ja neuvostolle 
kertomus asianmukaisista toimenpiteistä 
kiintiöjärjestelmän lakkauttamiseksi ja 
toimenpiteistä, joita tarvitaan pehmeän 
laskun varmistamiseksi alalla.

Or. en
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Tarkistus 498
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Komission olisi toimitettava 
1 päivään heinäkuuta 2018 mennessä 
parlamentille ja neuvostolle kertomus, 
joka koskee asianmukaisia menettelyjä 
nykyisestä kiintiöjärjestelmästä 
luopumisesta ja alan tulevaisuudesta 
vuoden 2020 jälkeen ja johon sisältyy 
tarvittaessa ehdotus koko alan 
valmistautumisesta aikaan vuoden 2020 
jälkeen.  

Or. fr

Tarkistus 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta EU:n sokeria ja isoglukoosia 
koskeva tuontijärjestelmä 
yhdenmukaistettaisiin vuoden 2006 
sokerialan uudistuksen ja 
kiintiöjärjestelmän lakkauttamisen 
kanssa, komission olisi muutettava 
seuraavien tuotteiden yhteistä tullitariffia: 
(a) CN-koodiin 1701 kuuluva sokeri; (b)
CN-koodeihin 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluva 
isoglukoosi. Komissio voi tarjonnan 
puuttuessa peruuttaa tuontitullit 
kiintiöjärjestelmän päättymiseen saakka.

Or. en
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Perustelu

Sokerikiintiöjärjestelmän loppuminen vaatii EU:n tuontijärjestelmän lisäsopeuttamista, jotta 
tarjonta ei keskittyisi liikaa ja taattaisiin raaka-aineiden riittävä saatavuus markkinoilla, 
joilla niistä on pulaa.  Siihen saakka tuontitullit voidaan peruuttaa tilapäisesti kun 
tarjonnasta on puutetta, jotta turvataan Euroopan elintarviketeollisuuden ja sokeriruo'on 
jalostajien kilpailukyky. 

Tarkistus 500
Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta EU:n sokeria ja isoglukoosia 
koskeva tuontijärjestelmä 
yhdenmukaistettaisiin vuoden 2006 
sokerialan uudistuksen ja 
kiintiöjärjestelmän lakkauttamisen 
kanssa, komission olisi muutettava 
seuraavien tuotteiden yhteistä tullitariffia: 
(a) CN-koodiin 1701 kuuluva sokeri; (b)
CN-koodeihin 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluva 
isoglukoosi. Komissio voi tarjonnan 
puuttuessa peruuttaa tuontitullit 
kiintiöjärjestelmän päättymiseen saakka.

Or. en

Tarkistus 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Komission olisi EU:n sokerialan 
oikeudenmukaisen kilpailun ja 
monipuolisten toimitusten 
varmistamiseksi taattava sokeriruo'on ja 
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sokerijuurikkaan tuottajien oikeuksien ja 
velvollisuuksien kohtuullinen tasapaino. 
Kun etuuskohtelun piiriin kuuluvista 
kumppanimaista peräisin olevan 
sokeriruo'on tuonti ei ole odotetun 
suuruista, komission olisi sallittava 
tulliton lisätuonti, jotta varmistetaan 
riittävän raaka-aineen saatavuus EU:n 
sokerimarkkinoilla. 

Or. en

Tarkistus 502
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Komission olisi sokerialan 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 
varmistettava EU:n sokerialan tuottajien 
oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullinen tasapaino siten, että 
esimerkiksi asetetaan raaka-aineet 
tasapuolisesti kaikkien asianosaisten 
saataville.

Or. en

Tarkistus 503
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Komission olisi sokerialan 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 
varmistettava EU:n sokerialan tuottajien 
oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullinen tasapaino siten, että 
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esimerkiksi asetetaan raaka-aineet 
tasapuolisesti kaikkien asianosaisten 
saataville.

Or. en

Tarkistus 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 b) Komission olisi myös toimitettava 
1 päivään heinäkuuta 2018 mennessä 
parlamentille ja neuvostolle kertomus, 
joka koskee soveltuvia järjestelyjä 
mahdollisesta nykyisestä 
kiintiöjärjestelmästä luopumisesta ja alan 
tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen ja 
johon sisältyy tarvittaessa ehdotus koko 
alan valmistautumisesta aikaan vuoden 
2020 jälkeen.

Or. de

Tarkistus 505
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 b) Komission olisi toimitettava 
1 päivään heinäkuuta 2018 mennessä 
parlamentille ja neuvostolle kertomus, 
joka koskee asianmukaisia menettelyjä 
nykyisestä kiintiöjärjestelmästä 
luopumisesta ja alan tulevaisuudesta 
vuoden 2020 jälkeen ja johon sisältyy 
tarvittaessa ehdotus koko alan 
valmistautumisesta aikaan vuoden 2020 
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jälkeen.  

Or. fr

Tarkistus 506
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 b) Komission olisi toimitettava 
1 päivään heinäkuuta 2018 mennessä 
parlamentille ja neuvostolle kertomus, 
joka koskee asianmukaisia menettelyjä 
nykyisestä kiintiöjärjestelmästä 
luopumisesta vuoden 2020 jälkeen.  
Kertomukseen olisi sisällyttävä tarvittavat 
ehdotukset koko alan valmistautumiseksi 
aikaan vuoden 2020 jälkeen.

Or. pl

Perustelu

Sokerialan nykyistä YMJ:tä olisi jatkettava ainakin vuoteen 2020, jotta EU:n sokeriala voi 
optimoida tehokkuutensa ja parantaa kilpailukykyään maailman sokerimarkkinoiden 
epävakauteen vastaamiseksi. Näin varmistetaan vakaan toimitukset unionissa, täytetään EU:n 
kansainväliset sitoumukset ja varmistetaan lisäarvon oikeudenmukainen jakautuminen 
tuotantoketjussa.

Tarkistus 507
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 b) Perussopimuksen 349 artiklan 
mukaisesti syrjäisimpien alueiden 
sokerialan erityistilanne olisi otettava 
huomioon ja tukea olisi jatkettava alan 
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kannattavuuden vuoksi. Komission ei olisi 
missään nimessä toteutettava 
toimenpiteitä, jotka ovat vastoin 
syrjäisimpien alueiden sokerialan etuja, 
mutta sen olisi otettava erityisesti 
huomioon tuottajien edut ja etsittävä 
ratkaisuja, joiden avulla sokeriruo'on 
viljelijät voivat ansaita kohtuulliset tulot.

Or. fr

Tarkistus 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) Tuottajaorganisaatioilla ja niiden 
liitoilla voi olla tärkeä rooli tarjonnan 
keskittämisessä ja parhaiden käytänteiden 
edistämisessä. Toimialakohtaisilla 
organisaatioilla voi olla merkittävä asema 
toimitusketjun toimijoiden välisen 
vuoropuhelun ja parhaiden käytänteiden 
edistämisessä sekä markkinoiden 
avoimuuden lisäämisessä. Tällaisten tietyt 
alat kattavien organisaatioiden ja niiden 
liittojen määrittelyä ja hyväksyntää 
koskevia voimassaolevia sääntöjä olisi sen 
vuoksi yhdenmukaistettava, 
virtaviivaistettava ja laajennettava, jotta 
voidaan säätää pyynnöstä annettavasta 
hyväksynnästä EU:n lainsäädännössä 
kaikkien alojen osalta vahvistettujen 
perussääntöjen nojalla.

(85) Tuottajaorganisaatioilla ja niiden 
liitoilla voi olla tärkeä rooli tarjonnan 
keskittämisessä ja parhaiden käytänteiden 
edistämisessä. On myönnettävä, että 
tietyissä jäsenvaltioissa on tehostettava 
toimia tuottajaorganisaatioiden aseman 
vahvistamiseksi edelleen. 
Toimialakohtaisilla organisaatioilla voi olla 
merkittävä asema toimitusketjun 
toimijoiden välisen vuoropuhelun ja 
parhaiden käytänteiden edistämisessä sekä 
markkinoiden avoimuuden lisäämisessä. 
Tällaisten tietyt alat kattavien 
organisaatioiden ja niiden liittojen 
määrittelyä ja hyväksyntää koskevia 
voimassaolevia sääntöjä olisi sen vuoksi 
yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja 
laajennettava, jotta voidaan säätää 
pyynnöstä annettavasta hyväksynnästä 
EU:n lainsäädännössä kaikkien alojen 
osalta vahvistettujen perussääntöjen 
nojalla.

Or. en
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Tarkistus 509
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) Tuottajaorganisaatioilla ja niiden 
liitoilla voi olla tärkeä rooli tarjonnan 
keskittämisessä ja parhaiden käytänteiden 
edistämisessä. Toimialakohtaisilla 
organisaatioilla voi olla merkittävä asema 
toimitusketjun toimijoiden välisen 
vuoropuhelun ja parhaiden käytänteiden 
edistämisessä sekä markkinoiden 
avoimuuden lisäämisessä. Tällaisten tietyt 
alat kattavien organisaatioiden ja niiden 
liittojen määrittelyä ja hyväksyntää 
koskevia voimassaolevia sääntöjä olisi sen 
vuoksi yhdenmukaistettava, 
virtaviivaistettava ja laajennettava, jotta 
voidaan säätää pyynnöstä annettavasta 
hyväksynnästä EU:n lainsäädännössä 
kaikkien alojen osalta vahvistettujen 
perussääntöjen nojalla.

(85) Tuottajaorganisaatioilla ja niiden 
liitoilla voi olla tärkeä rooli tarjonnan 
keskittämisessä, kaupan pitämisen 
parantamisessa, arvoketjun 
epätasapainon korjaamisessa ja parhaiden 
käytänteiden edistämisessä. 
Toimialakohtaisilla organisaatioilla voi olla 
merkittävä asema toimitusketjun 
toimijoiden välisen vuoropuhelun ja 
parhaiden käytänteiden edistämisessä sekä 
markkinoiden avoimuuden lisäämisessä. 
Tällaisten tietyt alat kattavien 
organisaatioiden ja niiden liittojen 
määrittelyä ja hyväksyntää koskevia 
voimassaolevia sääntöjä olisi sen vuoksi 
yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja 
laajennettava, jotta voidaan säätää 
pyynnöstä annettavasta hyväksynnästä 
EU:n lainsäädännössä kaikkien alojen 
osalta vahvistettujen perussääntöjen 
nojalla.

Or. es

Perustelu

Tuottajaorganisaatiot voivat hoitaa tehtäviä, joista nyt vastaavat raportit, komission 
asiantuntijat ja korkean tason ryhmät.

Tarkistus 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(85 a) Maatalouden kirjanpidon 
tietoverkon keräämät tiedot olisi otettava 
huomioon muotoiltaessa tutkimuksia ja 
tutkimusta, joilla pyritään ehkäisemään 
kriisejä maatalouden eri aloilla, koska ne 
ilmentävät tilojen työtulosta. Näiden 
tietojen olisi oltava hyödyllinen väline 
kriisien ehkäisyssä ja hallinnassa. 

Or. it

Tarkistus 511
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(85 a) Istutusoikeusjärjestelmän 
lopettamisen vuoksi ja viinin 
yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
viinialan toimialakohtaisille järjestöille on 
annettava mahdollisuus tehdä päätöksiä 
tuotantopotentiaalin hallinnoimiseksi. 
Jotta viinialan toimialakohtaiset järjestöt 
voivat hallinnoida tuotantopotentiaalia 
tarvitaan erityissäännöksiä.

Or. en

Tarkistus 512
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Elävien kasvien, naudan- ja (87) Liitteessä I tarkoitettua yhtä tai 
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vasikanlihan, sianlihan, lampaan- ja 
vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan osalta olisi säädettävä 
mahdollisuudesta toteuttaa tiettyjä 
toimenpiteitä, jotka helpottavat tarjonnan 
mukauttamista markkinoiden tarpeisiin ja 
jotka voivat edistää markkinoiden 
vakauttamista ja kohtuullisen elintason 
varmistamista alalla toimivalle 
maatalousväestölle.

useampaa tuotetta tuottavien viljelijöiden 
osalta olisi säädettävä mahdollisuudesta 
toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, jotka 
varmistavat kohtuullisen elintason. Tämä 
merkitsee esimerkiksi sitä, että 
aktiiviviljelijöiden olisi saatava 
tuotteistaan oikeudenmukainen ja 
kohtuullinen hinta, johon sisältyy korvaus 
kestävyysinvestoinneista.

Or. en

Tarkistus 513
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Elävien kasvien, naudan- ja 
vasikanlihan, sianlihan, lampaan- ja 
vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan osalta olisi säädettävä 
mahdollisuudesta toteuttaa tiettyjä 
toimenpiteitä, jotka helpottavat tarjonnan 
mukauttamista markkinoiden tarpeisiin ja 
jotka voivat edistää markkinoiden 
vakauttamista ja kohtuullisen elintason 
varmistamista alalla toimivalle 
maatalousväestölle.

(87) Elävien kasvien, naudan- ja 
vasikanlihan, sianlihan, lampaan- ja 
vuohenlihan, kaninlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan osalta olisi säädettävä 
mahdollisuudesta toteuttaa tiettyjä 
toimenpiteitä, jotka helpottavat tarjonnan 
mukauttamista markkinoiden tarpeisiin ja 
jotka voivat edistää markkinoiden 
vakauttamista ja kohtuullisen elintason 
varmistamista alalla toimivalle 
maatalousväestölle.

Or. es

Tarkistus 514
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Jotta rohkaistaisiin (88) […] Jotta rohkaistaan 106–
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tuottajaorganisaatioita, niiden liittoja ja 
toimialakohtaisia organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat elävien kasvien, naudan- ja 
vasikanlihan, sianlihan, lampaan- ja 
vuohenlihan, munien ja siipikarjanlihan 
aloja koskevia toimenpiteitä, joilla pyritään 
parantamaan laatua sekä tuotannon, 
jalostuksen ja kaupan pitämisen 
organisointia, helpottamaan 
markkinahintojen kehityksen seurantaa ja 
mahdollistamaan käytettävien 
tuotantokeinojen tuntemuksen perusteella 
lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatiminen.

108 artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 290 artiklan 
mukaisesti elävien kasvien, naudan- ja 
vasikanlihan, sianlihan, lampaan- ja 
vuohenlihan, kaninlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavista 
toimenpiteistä , joilla pyritään parantamaan 
laatua sekä tuotannon, jalostuksen ja 
kaupan pitämisen organisointia, 
helpottamaan markkinahintojen kehityksen 
seurantaa ja mahdollistamaan käytettävien
tuotantokeinojen tuntemuksen perusteella 
lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatiminen.

Or. es

Tarkistus 515
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 89 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(89 a) Maitokiintiöjärjestelmä pysyy 
voimassa siihen saakka, kunnes löydetään 
keinoja markkinatasapainon 
ylläpitämiseksi unionin markkinoiden 
maito- ja maitotuotteiden toimitusten 
varmistamiseksi sekä sellaisten 
epäsuotuisten vaikutusten 
minimoimiseksi, joita saattaa aiheutua 
alueellisesti, kansallisesti ja paikallisesti 
maidontuottajille. 

Or. pt
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Tarkistus 516
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 89 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(89 b) Edellisen johdanto-osan kappaleen 
vuoksi komission olisi toteutettava 
perinpohjainen vaikutusarviointi, joka 
koskee toimenpiteitä markkinatasapainon 
ylläpitämiseksi, unionin markkinoiden 
maito- ja maitotuotteiden toimitusten 
varmistamiseksi sekä sellaisten 
epäsuotuisten vaikutusten 
minimoimiseksi, joita todennäköisesti 
saattaa aiheutua paikallisesti, alueellisesti 
(varsinkin maidontuotannosta erityisen 
riippuvaisilla alueilla) tai kansallisesti 
maidontuottajille järjestelmän 
lakkauttamisesta.

Or. pt

Tarkistus 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(90 a) Joissakin jäsenvaltioissa lisäarvo 
jakautuu hyvin epätasaisesti 
elintarvikeketjussa ja alhaiset 
tuottajahinnat ovat pitkäaikainen 
ongelma. Tuottajien eduksi koituvaksi 
tuottajahintojen parantamiseksi, millä 
lisäarvoa jaetaan oikeudenmukaisesti ja 
asianmukaisesti ketjussa, jäsenvaltioiden 
olisi voitava hyväksyä interventiomalleja 
muun muassa enimmäismarginaalien 
vahvistamiseksi kullekin ketjun toimijalle.
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Or. pt

Tarkistus 518
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 kappale

Komission teksti Tarkistus

(91) Tuotannon järkiperäisen kehityksen 
varmistamiseksi ja siten maidontuottajien 
kohtuullisen elintason takaamiseksi 
tuottajien neuvotteluvoimaa jalostajiin 
nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo 
jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. 
Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä
perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 
2 kohdan mukaisesti säännös, jolla 
maidontuottajien muodostamien 
tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 
sallitaan neuvotella meijerin kanssa 
joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa 
koskevista sopimusehdoista, myös 
hinnoista. Maitomarkkinoiden tehokkaan 
kilpailun säilyttämiseksi tätä 
mahdollisuutta olisi sovellettava 
asianmukaisin määrällisin rajoituksin.

(91) Tuotannon järkiperäisen kehityksen 
varmistamiseksi ja siten maidontuottajien 
kohtuullisen elintason takaamiseksi 
tuottajien neuvotteluvoimaa jalostajiin 
nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo 
jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. 
Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä 
perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 
2 kohdan mukaisesti säännös, jolla 
maidontuottajien muodostamien 
tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 
sallitaan neuvotella meijerin kanssa 
joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa 
koskevista sopimusehdoista, myös 
hinnoista, jotka eivät kuitenkaan saisi olla 
liian alhaisia tuotantokustannusten 
kattamiseksi ja tuottajien kohtuullisen 
korvauksen saamiseksi työstä. Siksi olisi 
perustettava maidontuotantoa käsittelevä 
EU:n virasto, joka seuraa jatkuvasti 
tuotettujen määrien hintatason kehitystä
ja vahvistaa perustuotantohinnan.

Or. fr

Tarkistus 519
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(91) Tuotannon järkiperäisen kehityksen 
varmistamiseksi ja siten maidontuottajien
kohtuullisen elintason takaamiseksi 
tuottajien neuvotteluvoimaa jalostajiin
nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo 
jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. 
Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä 
perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 
2 kohdan mukaisesti säännös, jolla 
maidontuottajien muodostamien 
tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 
sallitaan neuvotella meijerin kanssa 
joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa 
koskevista sopimusehdoista, myös 
hinnoista. Maitomarkkinoiden tehokkaan 
kilpailun säilyttämiseksi tätä 
mahdollisuutta olisi sovellettava 
asianmukaisin määrällisin rajoituksin.

(91) Tuotannon toteuttamiskelpoisen
kehityksen varmistamiseksi ja siten 
tuottajien kohtuullisen elintason 
takaamiseksi tuottajien neuvotteluvoimaa 
mahdollisiin ostajiin nähden olisi 
vahvistettava, jotta lisäarvo jakautuisi 
toimitusketjussa tasaisemmin. Yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä 
perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 
2 kohdan mukaisesti säännös, jolla 
maidontuottajien muodostamien 
tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 
sallitaan neuvotella ostajan kanssa 
joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa 
koskevista sopimusehdoista, myös 
hinnoista, jotta ostajat eivät vaatisi 
tuotantokustannuksia alhaisempia 
hintoja.

Or. es

Perustelu

Maitopaketissa (asetus (EU) N:o 261/2012) vahvistettuja perusperiaatteita on sovellettava 
kaikkiin alan ostoihin.

Tarkistus 520
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 kappale

Komission teksti Tarkistus

(91) Tuotannon järkiperäisen kehityksen 
varmistamiseksi ja siten maidontuottajien
kohtuullisen elintason takaamiseksi 
tuottajien neuvotteluvoimaa jalostajiin 
nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo 
jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. 
Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä 

(91) Tuotannon järkiperäisen ja kestävän
kehityksen varmistamiseksi ja siten 
aktiivituottajien kohtuullisen elintason 
takaamiseksi tuottajien neuvotteluvoimaa 
jalostajiin nähden olisi vahvistettava, jotta 
lisäarvo jakautuisi toimitusketjussa 
tasaisemmin. Yhteisen maatalouspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi olisi 
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perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 
2 kohdan mukaisesti säännös, jolla 
maidontuottajien muodostamien 
tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 
sallitaan neuvotella meijerin kanssa 
joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa 
koskevista sopimusehdoista, myös 
hinnoista. Maitomarkkinoiden tehokkaan 
kilpailun säilyttämiseksi tätä 
mahdollisuutta olisi sovellettava 
asianmukaisin määrällisin rajoituksin.

hyväksyttävä perussopimuksen 42 artiklan 
ja 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti säännös, 
jolla aktiivituottajien muodostamien 
tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 
sallitaan neuvotella meijerin kanssa 
joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa 
koskevista sopimusehdoista, myös 
hinnoista. Markkinoiden tehokkaan 
kilpailun säilyttämiseksi tätä 
mahdollisuutta olisi sovellettava 
asianmukaisin määrällisin rajoin.

Or. en

Tarkistus 521
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 kappale

Komission teksti Tarkistus

(91) Tuotannon järkiperäisen kehityksen 
varmistamiseksi ja siten maidontuottajien 
kohtuullisen elintason takaamiseksi 
tuottajien neuvotteluvoimaa jalostajiin 
nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo 
jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. 
Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä 
perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 
2 kohdan mukaisesti säännös, jolla 
maidontuottajien muodostamien 
tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 
sallitaan neuvotella meijerin kanssa 
joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa 
koskevista sopimusehdoista, myös 
hinnoista. Maitomarkkinoiden tehokkaan 
kilpailun säilyttämiseksi tätä 
mahdollisuutta olisi sovellettava 
asianmukaisin määrällisin rajoituksin.

(91) Tuotannon järkiperäisen kehityksen 
varmistamiseksi ja siten maidontuottajien 
kohtuullisen elintason takaamiseksi 
tuottajien neuvotteluvoimaa jalostajiin 
nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo 
jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. 
Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden
saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä 
perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 
2 kohdan mukaisesti säännös, jolla 
maidontuottajien muodostamien 
tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 
sallitaan neuvotella meijerin kanssa 
joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa 
koskevista sopimusehdoista, myös 
hinnoista. Maitomarkkinoiden tehokkaan 
kilpailun säilyttämiseksi tätä 
mahdollisuutta olisi sovellettava 
asianmukaisin määrällisin rajoituksin. Tätä 
säännöstä olisi sovellettava koko 
tuotantoketjuun ja siten myös 
osuuskuntiin.

Or. fr
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Perustelu

Vain viljelijöiden perustamien tuottajaorganisaatioiden pitäisi voida neuvotella 
kollektiivisesti. Nämä neuvottelut ovat elintärkeitä tuotantoketjun lisäarvon 
oikeudenmukaisemman jakautumisen kannalta, joten tuottajia rankaistaan ankarasti.

Tarkistus 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(91 a) Komission olisi ehdotettava 
toimenpiteitä, jotta varmistetaan maito- ja 
maitotuotealan pehmeä lasku ennen 
vuonna 2015 tapahtuvaa kiintiöiden 
poistamista vuonna 2008 tehtyjen 
sitoumusten mukaisesti. Olisi harkittava 
useita vaihtoehtoja, joilla mahdollistetaan 
joustavampi lähestymistapa vaikeuksissa 
olevien jäsenvaltioiden kohdalla, mukaan 
luettuina rasvapitoisuuden 
mukauttaminen tai lisämaksun 
lineaarinen vähentäminen ennen vuotta 
2015.

Or. en

Tarkistus 523
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(91 a) Jotta voidaan varmistaa, että 
tuottajat saavat oikeudenmukaisen osan 
tuotantoketjun tuloista, unionin 
politiikkojen on katettava myös jalostus-
ja jakeluketjujen väliset sopimussuhteet 
siten, että katetaan kaikki ketjun 
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sopimussuhteet kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla, jotta 
oikeudenmukaisesta jakautumisesta 
saadaan saavutettava tavoite.  

Or. pt

Tarkistus 524
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti Tarkistus

(93) Jotta voidaan varmistaa, että 
tuottajaorganisaatioiden, 
tuottajaorganisaatioiden liittojen, 
toimialakohtaisten organisaatioiden ja 
toimijaorganisaatioiden tavoitteet ja 
vastuut määritellään selkeästi niiden 
toimien tehokkuuden parantamiseksi, 
kunkin alan erityispiirteiden huomioon 
ottamiseksi sekä kilpailusääntöjen 
noudattamisen ja yhteisen 
markkinajärjestelyn asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä 
sääntöjä: erityistavoitteet, joihin tällaiset 
organisaatiot ja liitot voivat pyrkiä, joihin 
niiden on pyrittävä tai joihin niiden ei tule 
pyrkiä, mukaan lukien poikkeukset tässä 
asetuksessa luetelluista tavoitteista; 
tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
perussäännöt, hyväksyminen, rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet sekä 
hyväksynnän seuraukset, hyväksynnän 
peruuttaminen ja sulautumiset; 
kansainväliset organisaatiot ja liitot; 
organisaatioiden tai liittojen suorittama 
toimien ulkoistaminen ja teknisten 

(93) Jotta voidaan varmistaa, että 
tuottajaorganisaatioiden (myös viljelijöiden 
osuuskuntien), tuottajaorganisaatioiden 
liittojen, toimialakohtaisten 
organisaatioiden ja toimijaorganisaatioiden 
tavoitteet ja vastuut määritellään selkeästi 
niiden toimien tehokkuuden 
parantamiseksi, kunkin alan 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi,
kilpailusääntöjen noudattamisen ja yhteisen 
markkinajärjestelyn asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi sekä tiettyjen 
julkisten hyödykkeiden, kuten ympäristö, 
kansanterveys, sosiaaliset standardit, 
ilmasto, eläinten terveys ja hyvinvointi 
sekä maisema, suojelemiseksi, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä 
sääntöjä: erityistavoitteet, joihin tällaiset 
organisaatiot ja liitot voivat pyrkiä, joihin 
niiden on pyrittävä tai joihin niiden ei tule
pyrkiä, mukaan lukien poikkeukset tässä 
asetuksessa luetelluista tavoitteista; 
tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
perussäännöt, hyväksyminen, rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet sekä 
hyväksynnän seuraukset, hyväksynnän 
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apuvälineiden käyttöön antaminen; 
organisaatioiden ja liittojen kaupan 
pidettävän tuotannon vähimmäismäärä tai 
-arvo; organisaatioiden sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen muihin kuin 
jäseniin ja muiden kuin jäsenten 
velvollisuus maksaa jäsenmaksuja, mukaan 
lukien luettelo tiukemmista 
tuotantosäännöistä, joiden soveltamisalaa 
voidaan laajentaa, edustavuutta koskevat 
lisävaatimukset, asianomaiset talousalueet, 
mukaan lukien komission suorittama 
tutkiminen niiden määritelmän osalta, 
vähimmäisajanjaksot, joiden ajan sääntöjen 
olisi oltava voimassa ennen niiden 
soveltamisalan laajentamista, henkilöt tai 
organisaatiot, joihin sääntöjä tai maksuja 
voidaan soveltaa, ja olosuhteet, joissa 
komissio voi vaatia, että sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen tai pakolliset 
maksut evätään tai peruutetaan.

peruuttaminen ja sulautumiset; 
kansainväliset organisaatiot ja liitot; 
organisaatioiden tai liittojen suorittama 
toimien ulkoistaminen ja teknisten 
apuvälineiden käyttöön antaminen; 
organisaatioiden ja liittojen kaupan 
pidettävän tuotannon vähimmäismäärä tai 
-arvo; organisaatioiden sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen muihin kuin 
jäseniin ja muiden kuin jäsenten 
velvollisuus maksaa jäsenmaksuja, mukaan 
lukien luettelo tiukemmista 
tuotantosäännöistä, joiden soveltamisalaa 
voidaan laajentaa, edustavuutta koskevat 
lisävaatimukset, asianomaiset talousalueet, 
mukaan lukien komission suorittama 
tutkiminen niiden määritelmän osalta, 
vähimmäisajanjaksot, joiden ajan sääntöjen 
olisi oltava voimassa ennen niiden 
soveltamisalan laajentamista, henkilöt tai 
organisaatiot, joihin sääntöjä tai maksuja 
voidaan soveltaa, ja olosuhteet, joissa 
komissio voi vaatia, että sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen tai pakolliset 
maksut evätään tai peruutetaan.

Or. en

Tarkistus 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 94 kappale

Komission teksti Tarkistus

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitulli- ja 
vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 
periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 
perustuttava Uruguayn kierroksen 
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 
kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitullijärjestelmä. 
Kauppajärjestelmän olisi perustuttava 
Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa ja kahdenvälisissä 
sopimuksissa tehtyihin sitoumuksiin.
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sitoumuksiin.

Or. en

Tarkistus 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 94 kappale

Komission teksti Tarkistus

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitulli- ja 
vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 
periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 
perustuttava Uruguayn kierroksen 
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 
kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 
sitoumuksiin.

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitulli- ja 
vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 
periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat.

Or. fr

Tarkistus 527
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 94 kappale

Komission teksti Tarkistus

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitulli- ja 
vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 
periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 
perustuttava Uruguayn kierroksen 
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitullijärjestelmä. 
Kauppajärjestelmän olisi perustuttava 
Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa ja kahdenvälisissä 
sopimuksissa tehtyihin sitoumuksiin.
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kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 
sitoumuksiin.

Or. fr

Tarkistus 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 94 kappale

Komission teksti Tarkistus

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitulli- ja 
vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 
periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 
perustuttava Uruguayn kierroksen 
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 
kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 
sitoumuksiin.

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitullijärjestelmä, ja sen 
olisi periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 
perustuttava Uruguayn kierroksen 
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 
kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 
sitoumuksiin.

Or. en

Tarkistus 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 94 kappale

Komission teksti Tarkistus

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitulli- ja 
vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 
periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 
perustuttava Uruguayn kierroksen 
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitulli- ja 
vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 
periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat aiheuttamatta häiriöitä 
kehitysmaiden markkinoilla. 
Kauppajärjestelmän olisi perustuttava 
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kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 
sitoumuksiin.

Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa ja kahdenvälisissä 
sopimuksissa tehtyihin sitoumuksiin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että vientituet eivät estä kehitysmaiden maatalousalojen kehittymistä 
paikallisia tuotantohintoja leikkaamalla. 

Tarkistus 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 94 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(94 a) Kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpano ei kuitenkaan saa poistaa 
vastavuoroisuuden periaatetta erityisesti 
tullien, kasvinterveyden ja ympäristön 
tasolla ja se on toteutettava noudattaen 
tiukasti tulohintaa, erityisiä lisätulleja ja 
tasoitusmaksuja koskevia mekanismeja. 

Or. it

Tarkistus 531
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 94 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(94 a) Kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpano ei kuitenkaan saa poistaa 
vastavuoroisuuden periaatetta erityisesti 
tullien, terveyden, kasvinterveyden, 
ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin 
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tasolla ja se on toteutettava noudattaen 
tiukasti tulohintaa, erityisiä lisätulleja ja 
tasoitusmaksuja koskevia mekanismeja. 

Or. fr

Tarkistus 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 98 kappale

Komission teksti Tarkistus

(98) WTO:n sopimusten ja kahdenvälisten 
sopimusten mukaisten 
maataloustuotteisiin sovellettavien tullien 
olennaiset seikat vahvistetaan yhteisessä 
tullitariffissa. Komissiolla olisi oltava 
valta toteuttaa tuontitullien 
yksityiskohtaista laskentaa koskevia 
toimenpiteitä kyseisten olennaisten 
seikkojen nojalla.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 533
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 103 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(103 a) Jotta helpotetaan biopohjaisen 
talouden kehitystä ja kasvua sekä estetään 
muutoin unionin biopohjaisten 
teollisuustuotteiden markkinoihin 
mahdollisesti kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset, olisi toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
biopohjaisten teollisuustuotteiden 
tuottajien saatavilla on varmasti 
maatalouden raaka-aineita 
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maailmanlaajuisesti kilpailukykyisin 
hinnoin.   Kun maatalouden raaka-
aineita tuodaan tuontitullitta unioniin 
käytettäväksi biopohjaisten 
teollisuustuotteiden valmistamiseen, olisi 
toteutettava toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että raaka-aineet 
käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen. 

Or. en

Perustelu

Biopohjainen teollisuus on tärkeä ala vihreän talouden saavuttamisessa. Euroopan unionin 
kemianteollisuuden kilpailukykyä käsittelevä korkean tason työryhmä suosittikin, että 
kemianteollisuuden käyttämien uusiutuvien maatalouden raaka-aineiden tuontitullit 
poistetaan tai niitä alennetaan. Tämä ala kehittyy maissa, joissa sen raaka-aineiden 
saatavuus on varmaa maailmanlaajuisesti kilpailukykyisin hinnoin.

Tarkistus 534
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 105 kappale

Komission teksti Tarkistus

(105) Tullijärjestelmä mahdollistaa 
luopumisen kaikista muista 
suojatoimenpiteistä unionin ulkorajoilla. 
Sisämarkkina- ja tullimekanismi voi 
kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa 
osoittautua riittämättömäksi. Unionin olisi 
tällöin voitava viipymättä toteuttaa kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin
markkinat eivät jäisi ilman suojaa 
mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä vastaan. 
Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
mukaisia.

(105) Tullijärjestelmä mahdollistaa 
luopumisen kaikista muista 
suojatoimenpiteistä unionin ulkorajoilla. 
Sisämarkkina- ja tullimekanismi voi 
kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa 
osoittautua riittämättömäksi. Unionin olisi 
tällöin voitava viipymättä toteuttaa kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin 
markkinat eivät jäisi ilman suojaa 
mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä vastaan. 
Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
mukaisia samalla kun varmistetaan 
unionin elintarvikeomavaraisuuden 
kunnioittaminen.

Or. fr
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Tarkistus 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 106 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(106 a) Unioni ei saa enää käyttää 
maataloustuotteiden vientitukia, ja sen on 
jatkettava toimien koordinointia 
maailman suurimpien 
maataloustuottajien kanssa kauppaa 
vääristävien tukien leikkaamiseksi. Uusi 
yhteinen maatalouspolitiikka on 
saatettava vastaamaan EU:n 
kehityspolitiikan johdonmukaisuuden 
käsitettä, jotta kehitysmaissa saavutetaan 
kohtuullinen elintarvikeomavaraisuuden 
taso.

Or. en

Tarkistus 536
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 106 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(106 a) Vientituet voivat olla merkittävä 
kriisi- ja tukiväline 
maatalousmarkkinoilla. Vientitukien 
tulevaisuuden käyttötapa ja -malli tähän 
tarkoitukseen olisi määriteltävä WTO:n 
puitteissa ja vastavuoroisuuden 
periaatteen pohjalta. 

Or. de

Tarkistus 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 539
Britta Reimers, George Lyon
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 540
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 541
Elisabeth Jeggle
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea.
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

(107) Säännökset mahdollisuudesta 
myöntää kolmansiin maihin suuntautuvalle 
viennille unionin hintojen ja 
maailmanmarkkinahintojen väliseen 
erotukseen perustuvaa WTO-sitoumusten 
mukaista vientitukea olisi säilytettävä 
budjettikohtana, sillä ne voivat olla 
merkittävä kriisi- ja tukiväline 
maatalousmarkkinoilla. Vientitukien 
tulevaisuuden käyttötapa ja -malli tähän 
tarkoitukseen olisi määriteltävä WTO:n 
puitteissa ja vastavuoroisuuden 
periaatteen pohjalta.

Or. de

Tarkistus 542
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

(107) Säännökset mahdollisuudesta 
myöntää kolmansiin maihin suuntautuvalle 
viennille unionin hintojen ja 
maailmanmarkkinahintojen väliseen 
erotukseen perustuvaa WTO-sitoumusten 
mukaista vientitukea olisi säilytettävä, sillä 
myös vientituet ovat tärkeitä välineitä 
kriisien hallinnassa. Vientitukien 
tulevaisuudesta markkinoiden 
hallintavälineenä olisi päätettävä WTO:n 
puitteissa vastavuoroisuuden pohjalta.
Vientitukea saavaan vientiin olisi 
sovellettava arvoon ja määrään perustuvia 
rajoituksia.

Or. en
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Perustelu

Euroopan unionin ei pitäisi poistaa yksipuolisesti vientitukia niin pitkään kuin 
kauppakumppanimme käyttävät vientitukia tai vastaavia markkinoiden hallinnan välineitä. 
Vientitukien tulevaisuudesta olisi päätettävä WTO:n puitteissa vastavuoroisuuden pohjalta.

Tarkistus 543
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea erityisen 
vaikeissa markkinatilanteissa. Tuettuun 
vientiin olisi sovellettava arvoon ja 
määrään perustuvia rajoituksia.

Or. pl

Tarkistus 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
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väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia sen 
jälkeen kun on varmistettu, että sillä ei 
tuhota kohteena olevien maiden 
elintarvikeomavaraisuutta.

Or. fr

Tarkistus 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

Unionin osallistuminen tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen 
tuotteiden kansainväliseen kauppaan olisi 
voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia, ja se ei 
saisi vaarantaa kehitysmaiden 
maatalousalojen ja talouksien kehitystä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että vientituet eivät estä kehitysmaiden maatalousalojen kehittymistä 
paikallisia tuotantohintoja leikkaamalla. 

Tarkistus 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 108 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(108) Arvoon perustuvien rajoitusten 
noudattaminen olisi vientitukia 
vahvistettaessa varmistettava valvomalla, 
että tuet maksetaan Euroopan 
maatalouden tukirahaston sääntöjen 
mukaisesti. Valvontaa voidaan helpottaa 
vientitukien pakollisella 
ennakkovahvistuksella, samalla kun 
sallitaan eriytetyn vientituen osalta 
ennalta vahvistetun määräpaikan 
muuttaminen sen maantieteelliseen 
alueen sisällä, jolla sovelletaan yhtenäistä 
vientituen määrää. Jos määräpaikkaa 
muutetaan, olisi maksettava todelliseen 
määräpaikkaan sovellettavaa vientitukea 
siten, että enimmäismäärä on ennalta 
vahvistettuun määräpaikkaan sovellettava 
tuen määrä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 108 kappale

Komission teksti Tarkistus

(108) Arvoon perustuvien rajoitusten 
noudattaminen olisi vientitukia 
vahvistettaessa varmistettava valvomalla, 
että tuet maksetaan Euroopan 
maatalouden tukirahaston sääntöjen 
mukaisesti. Valvontaa voidaan helpottaa 
vientitukien pakollisella 
ennakkovahvistuksella, samalla kun 
sallitaan eriytetyn vientituen osalta 
ennalta vahvistetun määräpaikan 
muuttaminen sen maantieteelliseen 
alueen sisällä, jolla sovelletaan yhtenäistä 
vientituen määrää. Jos määräpaikkaa 
muutetaan, olisi maksettava todelliseen 

Poistetaan.
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määräpaikkaan sovellettavaa vientitukea 
siten, että enimmäismäärä on ennalta 
vahvistettuun määräpaikkaan sovellettava 
tuen määrä.

Or. en

Tarkistus 548
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 108 kappale

Komission teksti Tarkistus

(108) Arvoon perustuvien rajoitusten 
noudattaminen olisi vientitukia 
vahvistettaessa varmistettava valvomalla, 
että tuet maksetaan Euroopan 
maatalouden tukirahaston sääntöjen 
mukaisesti. Valvontaa voidaan helpottaa 
vientitukien pakollisella
ennakkovahvistuksella, samalla kun 
sallitaan eriytetyn vientituen osalta 
ennalta vahvistetun määräpaikan 
muuttaminen sen maantieteelliseen 
alueen sisällä, jolla sovelletaan yhtenäistä 
vientituen määrää. Jos määräpaikkaa 
muutetaan, olisi maksettava todelliseen 
määräpaikkaan sovellettavaa vientitukea 
siten, että enimmäismäärä on ennalta 
vahvistettuun määräpaikkaan sovellettava 
tuen määrä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 549
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 108 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(108) Arvoon perustuvien rajoitusten 
noudattaminen olisi vientitukia 
vahvistettaessa varmistettava valvomalla, 
että tuet maksetaan Euroopan 
maatalouden tukirahaston sääntöjen 
mukaisesti. Valvontaa voidaan helpottaa 
vientitukien pakollisella 
ennakkovahvistuksella, samalla kun 
sallitaan eriytetyn vientituen osalta 
ennalta vahvistetun määräpaikan 
muuttaminen sen maantieteelliseen 
alueen sisällä, jolla sovelletaan yhtenäistä 
vientituen määrää. Jos määräpaikkaa 
muutetaan, olisi maksettava todelliseen 
määräpaikkaan sovellettavaa vientitukea 
siten, että enimmäismäärä on ennalta 
vahvistettuun määräpaikkaan sovellettava 
tuen määrä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 109 kappale

Komission teksti Tarkistus

(109) Määrällisten rajoitusten 
noudattaminen olisi varmistettava 
luotettavan ja tehokkaan 
seurantajärjestelmän avulla. Vientitukien 
myöntämisen edellytyksenä olisi tätä 
varten oltava vientitodistus. Vientitukia 
olisi myönnettävä käytettävissä olevien 
enimmäismäärien rajoissa kunkin 
tuotteen tilanteen mukaan. Kyseiseen 
sääntöön olisi sallittava poikkeuksia vain 
perussopimuksen liitteeseen I 
kuulumattomien jalostettujen tuotteiden 
osalta, joihin ei sovelleta 
määrärajoituksia. Olisi säädettävä 

Poistetaan.
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mahdollisuudesta poiketa hallintoa 
koskevien sääntöjen tiukasta 
noudattamisesta sellaisen tukea saavan 
viennin osalta, joka ei todennäköisesti 
ylitä vahvistettuja määriä.

Or. en

Tarkistus 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 109 kappale

Komission teksti Tarkistus

(109) Määrällisten rajoitusten 
noudattaminen olisi varmistettava 
luotettavan ja tehokkaan 
seurantajärjestelmän avulla. Vientitukien 
myöntämisen edellytyksenä olisi tätä 
varten oltava vientitodistus. Vientitukia 
olisi myönnettävä käytettävissä olevien 
enimmäismäärien rajoissa kunkin 
tuotteen tilanteen mukaan. Kyseiseen 
sääntöön olisi sallittava poikkeuksia vain 
perussopimuksen liitteeseen I 
kuulumattomien jalostettujen tuotteiden 
osalta, joihin ei sovelleta 
määrärajoituksia. Olisi säädettävä 
mahdollisuudesta poiketa hallintoa 
koskevien sääntöjen tiukasta 
noudattamisesta sellaisen tukea saavan 
viennin osalta, joka ei todennäköisesti 
ylitä vahvistettuja määriä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 552
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 109 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(109) Määrällisten rajoitusten 
noudattaminen olisi varmistettava 
luotettavan ja tehokkaan 
seurantajärjestelmän avulla. Vientitukien 
myöntämisen edellytyksenä olisi tätä 
varten oltava vientitodistus. Vientitukia 
olisi myönnettävä käytettävissä olevien 
enimmäismäärien rajoissa kunkin 
tuotteen tilanteen mukaan. Kyseiseen 
sääntöön olisi sallittava poikkeuksia vain 
perussopimuksen liitteeseen I 
kuulumattomien jalostettujen tuotteiden 
osalta, joihin ei sovelleta 
määrärajoituksia. Olisi säädettävä 
mahdollisuudesta poiketa hallintoa 
koskevien sääntöjen tiukasta 
noudattamisesta sellaisen tukea saavan 
viennin osalta, joka ei todennäköisesti 
ylitä vahvistettuja määriä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 110 kappale

Komission teksti Tarkistus

(110) Elävien nautaeläimien viennin 
osalta olisi säädettävä, että vientitukien 
myöntäminen ja maksaminen edellyttää 
eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 
suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 
unionin lainsäädännössä vahvistettujen 
säännösten noudattamista.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 110 kappale

Komission teksti Tarkistus

(110) Elävien nautaeläimien viennin 
osalta olisi säädettävä, että vientitukien 
myöntäminen ja maksaminen edellyttää 
eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 
suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 
unionin lainsäädännössä vahvistettujen 
säännösten noudattamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 555
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 110 kappale

Komission teksti Tarkistus

(110) Elävien nautaeläimien viennin 
osalta olisi säädettävä, että vientitukien 
myöntäminen ja maksaminen edellyttää 
eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 
suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 
unionin lainsäädännössä vahvistettujen 
säännösten noudattamista.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 111 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(111) Jotta voidaan varmistaa, että viejillä 
on tasavertainen pääsy tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien 
maataloustuotteiden vientitukiin, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat tiettyjen maataloustuotteita 
koskevien sääntöjen soveltamista 
tuotteisiin, jotka viedään jalostettuina 
tavaroina.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 111 kappale

Komission teksti Tarkistus

(111) Jotta voidaan varmistaa, että viejillä 
on tasavertainen pääsy tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien 
maataloustuotteiden vientitukiin, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat tiettyjen maataloustuotteita 
koskevien sääntöjen soveltamista 
tuotteisiin, jotka viedään jalostettuina 
tavaroina.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 558
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 111 kappale

Komission teksti Tarkistus

(111) Jotta voidaan varmistaa, että viejillä 
on tasavertainen pääsy tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien 
maataloustuotteiden vientitukiin, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat tiettyjen maataloustuotteita 
koskevien sääntöjen soveltamista 
tuotteisiin, jotka viedään jalostettuina 
tavaroina.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 112 kappale

Komission teksti Tarkistus

(112) Jotta viejiä kannustettaisiin 
noudattamaan eläinten hyvinvointia 
koskevia edellytyksiä ja jotta toimivaltaiset 
viranomaiset voisivat tarkistaa 
vientitukiin liittyvien varojen 
moitteettoman käytön silloin kun niiden 
edellytyksenä on eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten noudattaminen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten noudattamista unionin 
tullialueen ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
lukien.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 112 kappale

Komission teksti Tarkistus

(112) Jotta viejiä kannustettaisiin 
noudattamaan eläinten hyvinvointia 
koskevia edellytyksiä ja jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voisivat 
tarkistaa vientitukiin liittyvien varojen 
moitteettoman käytön silloin kun niiden 
edellytyksenä on eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten noudattaminen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten noudattamista unionin 
tullialueen ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
lukien.

(112) Jotta viejiä kannustettaisiin 
noudattamaan eläinten hyvinvointia 
koskevia edellytyksiä, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten noudattamista unionin 
tullialueen ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
lukien.

Or. en

Tarkistus 561
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 112 kappale

Komission teksti Tarkistus

(112) Jotta viejiä kannustettaisiin 
noudattamaan eläinten hyvinvointia 
koskevia edellytyksiä ja jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voisivat 
tarkistaa vientitukiin liittyvien varojen 

(112) Jotta viejiä kannustettaisiin 
noudattamaan eläinten hyvinvointia 
koskevia edellytyksiä, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
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moitteettoman käytön silloin kun niiden 
edellytyksenä on eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten noudattaminen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten noudattamista unionin 
tullialueen ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
lukien.

säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten noudattamista unionin 
tullialueen ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
lukien. 

Or. fr

Tarkistus 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 113 kappale

Komission teksti Tarkistus

(113) Jotta voidaan varmistaa, että 
toimijat noudattavat velvollisuuksiaan 
tarjouskilpailuun osallistuessaan, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat ensisijaisen vaatimuksen 
vahvistamista todistuksiin liittyvien 
vakuuksien vapauttamiseksi 
tarjouskilpailutettujen vientitukien 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 113 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(113) Jotta voidaan varmistaa, että 
toimijat noudattavat velvollisuuksiaan 
tarjouskilpailuun osallistuessaan, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat ensisijaisen vaatimuksen 
vahvistamista todistuksiin liittyvien 
vakuuksien vapauttamiseksi 
tarjouskilpailutettujen vientitukien 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 564
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 113 kappale

Komission teksti Tarkistus

(113) Jotta voidaan varmistaa, että 
toimijat noudattavat velvollisuuksiaan 
tarjouskilpailuun osallistuessaan, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat ensisijaisen vaatimuksen 
vahvistamista todistuksiin liittyvien 
vakuuksien vapauttamiseksi 
tarjouskilpailutettujen vientitukien 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 114 kappale

Komission teksti Tarkistus

(114) Toimijoiden ja viranomaisten 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan kynnysarvot, joiden 
alittuessa vientitodistuksen myöntämistä 
tai esittämistä ei edellytetä, määritetään 
määräpaikat tai toimet, joiden osalta 
vientitodistuksen esittämisvelvollisuudesta 
vapauttaminen on perusteltua, ja sallitaan 
perustelluissa tapauksissa 
vientitodistusten myöntäminen 
jälkikäteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 114 kappale

Komission teksti Tarkistus

(114) Toimijoiden ja viranomaisten 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan kynnysarvot, joiden 
alittuessa vientitodistuksen myöntämistä 
tai esittämistä ei edellytetä, määritetään 
määräpaikat tai toimet, joiden osalta 
vientitodistuksen esittämisvelvollisuudesta 
vapauttaminen on perusteltua, ja sallitaan 
perustelluissa tapauksissa 
vientitodistusten myöntäminen 

Poistetaan.
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jälkikäteen.

Or. en

Tarkistus 567
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 114 kappale

Komission teksti Tarkistus

(114) Toimijoiden ja viranomaisten 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan kynnysarvot, joiden 
alittuessa vientitodistuksen myöntämistä 
tai esittämistä ei edellytetä, määritetään 
määräpaikat tai toimet, joiden osalta 
vientitodistuksen esittämisvelvollisuudesta 
vapauttaminen on perusteltua, ja sallitaan 
perustelluissa tapauksissa 
vientitodistusten myöntäminen 
jälkikäteen.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 115 kappale

Komission teksti Tarkistus

(115) Sellaisten käytännön tilanteiden 
varalta, joissa vientitukiin on täysi tai 
osittainen tukikelpoisuus, ja jotta toimijat 
voisivat paremmin toimia 
vientitukihakemuksen jättöpäivän ja 

Poistetaan.
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vientituen lopullisen maksamisen välisenä 
aikana, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat seuraaviin seikkoihin 
liittyviä toimenpiteitä: jotakin muuta 
vientituelle määriteltyä päivämäärää; 
seuraamuksia, jotka liittyvät vientituen 
maksamiseen silloin kun todistuksessa 
mainittu tuotekoodi tai määräpaikka ei 
vastaa todellista tuotetta tai 
määräpaikkaa; vientitukien 
ennakkomaksuja, mukaan luettuina 
vakuuden asettamista ja vapauttamista 
koskevat edellytykset; tarkastukset ja 
todisteet silloin kun on epäilyksiä 
tuotteiden todellisen määräpaikan 
suhteen, mukaan lukien mahdollisuus 
jälleentuontiin unionin tullialueelle; 
määräpaikkoja, joita pidetään unionista 
vientinä, ja unionin tullialueeseen 
kuuluvien vientitukikelpoisten 
määräpaikkojen sisällyttämistä.

Or. en

Tarkistus 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 115 kappale

Komission teksti Tarkistus

(115) Sellaisten käytännön tilanteiden 
varalta, joissa vientitukiin on täysi tai 
osittainen tukikelpoisuus, ja jotta toimijat 
voisivat paremmin toimia 
vientitukihakemuksen jättöpäivän ja 
vientituen lopullisen maksamisen välisenä 
aikana, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat seuraaviin seikkoihin 

Poistetaan.
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liittyviä toimenpiteitä: jotakin muuta 
vientituelle määriteltyä päivämäärää; 
seuraamuksia, jotka liittyvät vientituen 
maksamiseen silloin kun todistuksessa 
mainittu tuotekoodi tai määräpaikka ei 
vastaa todellista tuotetta tai 
määräpaikkaa; vientitukien 
ennakkomaksuja, mukaan luettuina 
vakuuden asettamista ja vapauttamista 
koskevat edellytykset; tarkastukset ja 
todisteet silloin kun on epäilyksiä 
tuotteiden todellisen määräpaikan 
suhteen, mukaan lukien mahdollisuus 
jälleentuontiin unionin tullialueelle; 
määräpaikkoja, joita pidetään unionista 
vientinä, ja unionin tullialueeseen 
kuuluvien vientitukikelpoisten 
määräpaikkojen sisällyttämistä.

Or. en

Tarkistus 570
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 115 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(115) Sellaisten käytännön tilanteiden 
varalta, joissa vientitukiin on täysi tai 
osittainen tukikelpoisuus, ja jotta toimijat 
voisivat paremmin toimia 
vientitukihakemuksen jättöpäivän ja 
vientituen lopullisen maksamisen välisenä 
aikana, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat seuraaviin seikkoihin 
liittyviä toimenpiteitä: jotakin muuta 
vientituelle määriteltyä päivämäärää;
seuraamuksia, jotka liittyvät vientituen 
maksamiseen silloin kun todistuksessa 
mainittu tuotekoodi tai määräpaikka ei 
vastaa todellista tuotetta tai 
määräpaikkaa; vientitukien 
ennakkomaksuja, mukaan luettuina 
vakuuden asettamista ja vapauttamista 
koskevat edellytykset; tarkastukset ja 
todisteet silloin kun on epäilyksiä 
tuotteiden todellisen määräpaikan 
suhteen, mukaan lukien mahdollisuus 
jälleentuontiin unionin tullialueelle; 
määräpaikkoja, joita pidetään unionista 
vientinä, ja unionin tullialueeseen 
kuuluvien vientitukikelpoisten 
määräpaikkojen sisällyttämistä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 116 kappale

Komission teksti Tarkistus

(116) Sen varmistamiseksi, että vientitukia 
saavat tuotteet viedään unionin 
tullialueelta, ja niiden mahdollisen 

Poistetaan.
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kyseiselle alueelle paluun estämiseksi 
sekä toimijoiden hallinnollisen taakan 
keventämiseksi vientituettujen tuotteiden 
määrämaahan saapumista koskevien 
todisteiden laatimisen ja toimittamisen 
osalta eriytetyn vientituen tapauksessa 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä 
toimenpiteitä: määräaikaa, jossa 
tuotteiden on poistuttava unionin 
tullialueelta, mukaan luettuna 
väliaikaisen uuden maahantulon aika; 
käsittelyjä, jotka vientituetuille tuotteille 
saa tehdä kyseisenä ajanjaksona; 
todistetta määräpaikkaan saapumisesta 
eriytetyn vientituen tapauksessa; 
vientikynnyksiä ja edellytyksiä, joilla 
viejät voidaan vapauttaa tällaisen 
todisteen esittämisestä; ja edellytykset, 
joilla riippumattomat kolmannet 
osapuolet hyväksyvät todisteen 
määräpaikkaan saapumisesta eriytetyn 
vientituen tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 116 kappale

Komission teksti Tarkistus

(116) Sen varmistamiseksi, että vientitukia 
saavat tuotteet viedään unionin 
tullialueelta, ja niiden mahdollisen 
kyseiselle alueelle paluun estämiseksi 
sekä toimijoiden hallinnollisen taakan 
keventämiseksi vientituettujen tuotteiden 
määrämaahan saapumista koskevien 
todisteiden laatimisen ja toimittamisen 
osalta eriytetyn vientituen tapauksessa 

Poistetaan.
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komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä 
toimenpiteitä: määräaikaa, jossa 
tuotteiden on poistuttava unionin 
tullialueelta, mukaan luettuna 
väliaikaisen uuden maahantulon aika; 
käsittelyjä, jotka vientituetuille tuotteille 
saa tehdä kyseisenä ajanjaksona; 
todistetta määräpaikkaan saapumisesta 
eriytetyn vientituen tapauksessa; 
vientikynnyksiä ja edellytyksiä, joilla 
viejät voidaan vapauttaa tällaisen 
todisteen esittämisestä; ja edellytykset, 
joilla riippumattomat kolmannet 
osapuolet hyväksyvät todisteen 
määräpaikkaan saapumisesta eriytetyn 
vientituen tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 573
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 116 kappale

Komission teksti Tarkistus

(116) Sen varmistamiseksi, että vientitukia 
saavat tuotteet viedään unionin 
tullialueelta, ja niiden mahdollisen 
kyseiselle alueelle paluun estämiseksi 
sekä toimijoiden hallinnollisen taakan 
keventämiseksi vientituettujen tuotteiden 
määrämaahan saapumista koskevien 
todisteiden laatimisen ja toimittamisen 
osalta eriytetyn vientituen tapauksessa 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä 

Poistetaan.
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toimenpiteitä: määräaikaa, jossa 
tuotteiden on poistuttava unionin 
tullialueelta, mukaan luettuna 
väliaikaisen uuden maahantulon aika; 
käsittelyjä, jotka vientituetuille tuotteille 
saa tehdä kyseisenä ajanjaksona; 
todistetta määräpaikkaan saapumisesta 
eriytetyn vientituen tapauksessa; 
vientikynnyksiä ja edellytyksiä, joilla 
viejät voidaan vapauttaa tällaisen 
todisteen esittämisestä; ja edellytykset, 
joilla riippumattomat kolmannet 
osapuolet hyväksyvät todisteen 
määräpaikkaan saapumisesta eriytetyn 
vientituen tapauksessa.

Or. fr

Tarkistus 574
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 116 kappale

Komission teksti Tarkistus

(116) Sen varmistamiseksi, että vientitukia 
saavat tuotteet viedään unionin 
tullialueelta, ja niiden mahdollisen 
kyseiselle alueelle paluun estämiseksi sekä 
toimijoiden hallinnollisen taakan 
keventämiseksi vientituettujen tuotteiden 
määrämaahan saapumista koskevien 
todisteiden laatimisen ja toimittamisen 
osalta eriytetyn vientituen tapauksessa 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä 
toimenpiteitä: määräaikaa, jossa tuotteiden 
on poistuttava unionin tullialueelta, 
mukaan luettuna väliaikaisen uuden 
maahantulon aika; käsittelyjä, jotka 
vientituetuille tuotteille saa tehdä kyseisenä 
ajanjaksona; todistetta määräpaikkaan 

(116) Sen varmistamiseksi, että vientitukia 
saavat tuotteet viedään unionin 
tullialueelta, ja niiden mahdollisen 
kyseiselle alueelle paluun estämiseksi sekä 
toimijoiden hallinnollisen taakan 
keventämiseksi vientituettujen tuotteiden 
määrämaahan saapumista koskevien 
todisteiden laatimisen ja toimittamisen 
osalta eriytetyn vientituen tapauksessa 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä 
toimenpiteitä: määräaikaa, jossa tuotteiden 
on poistuttava unionin tullialueelta, 
mukaan luettuna väliaikaisen uuden 
maahantulon aika; käsittelyjä, jotka 
vientituetuille tuotteille saa tehdä kyseisenä 
ajanjaksona; todistetta määräpaikkaan 
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saapumisesta eriytetyn vientituen 
tapauksessa; vientikynnyksiä ja 
edellytyksiä, joilla viejät voidaan vapauttaa 
tällaisen todisteen esittämisestä; ja 
edellytykset, joilla riippumattomat 
kolmannet osapuolet hyväksyvät todisteen 
määräpaikkaan saapumisesta eriytetyn 
vientituen tapauksessa.

saapumisesta eriytetyn vientituen 
tapauksessa; vientikynnyksiä ja 
edellytyksiä, joilla viejät voidaan vapauttaa 
tällaisen todisteen esittämisestä; ja 
edellytykset, joilla riippumattomat 
kolmannet osapuolet hyväksyvät todisteen 
määräpaikkaan saapumisesta eriytetyn 
vientituen tapauksessa. Komission on joka 
tapauksessa varmistettava, että vienti ei 
kilpaile paikallisen tuotannon kanssa 
kohdemaissa.

Or. fr

Tarkistus 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 117 kappale

Komission teksti Tarkistus

(117) Eri alojen erityisominaisuuksien 
huomioon ottamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat toimijoita ja vientitukikelpoisia 
tuotteita koskevia erityisvaatimuksia ja 
-edellytyksiä, mukaan lukien erityisesti 
tuotteiden määritelmät ja ominaisuudet 
sekä kertoimien vahvistaminen 
vientitukien laskemiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 117 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(117) Eri alojen erityisominaisuuksien 
huomioon ottamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat toimijoita ja vientitukikelpoisia 
tuotteita koskevia erityisvaatimuksia ja 
-edellytyksiä, mukaan lukien erityisesti 
tuotteiden määritelmät ja ominaisuudet 
sekä kertoimien vahvistaminen 
vientitukien laskemiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 577
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 117 kappale

Komission teksti Tarkistus

(117) Eri alojen erityisominaisuuksien 
huomioon ottamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat toimijoita ja vientitukikelpoisia 
tuotteita koskevia erityisvaatimuksia ja 
-edellytyksiä, mukaan lukien erityisesti 
tuotteiden määritelmät ja ominaisuudet 
sekä kertoimien vahvistaminen 
vientitukien laskemiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 578
Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 120 kappale

Komission teksti Tarkistus

(120) Perussopimuksen 42 artiklan 
mukaisesti maataloustuotteiden tuotantoon 
ja kauppaan sovelletaan perussopimuksen 
kilpailumääräyksiä vain siltä osin kuin 
perussopimuksen 43 artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti ja niissä määrättyä 
menettelyä noudattaen unionin 
lainsäädännössä määritetään.

(120) Perussopimuksen 42 artiklan 
mukaisesti maataloustuotteiden tuotantoon 
ja kauppaan sovelletaan perussopimuksen 
kilpailumääräyksiä vain siltä osin kuin 
perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdan
mukaisesti ja niissä määrättyä menettelyä 
noudattaen unionin lainsäädännössä 
määritetään.

Or. en

Perustelu

43 artiklan 3 kohta on poikkeus tavallisesta lainsäädäntömenettelystä. Sen nojalla neuvosto 
hyväksyy toimia, jotka liittyvät muun muassa tukien, hintojen ja määrien asettamiseen. 
Johdanto-osan 120 kappaleessa haluamme, että kilpailutoimenpiteet hyväksytään 
yhteispäätösmenettelyssä, siksi tarkistuksella poistetaan viittaus 43 artiklan 3 kohtaan. 

Tarkistus 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 123 kappale

Komission teksti Tarkistus

(123) Toimialakohtaisten 
organisaatioiden toimintaan olisi 
sovellettava erityistä lähestymistapaa sillä 
edellytyksellä, etteivät ne aiheuta 
markkinoiden lokeroitumista, haittaa 
yhteisen markkinajärjestelyn moitteetonta 
toimintaa, vääristä tai poista kilpailua, 
merkitse hintojen vahvistamista tai ole 
syrjiviä.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 128 kappale

Komission teksti Tarkistus

(128) Suomessa sokerijuurikasta viljellään 
erityisissä maantieteellisissä ja 
ilmastollisissa oloissa, jotka 
sokeriuudistuksen yleisten vaikutusten 
ohella haittaavat tätä alaa. Kyseisen 
jäsenvaltion olisi sen vuoksi sallittava 
myöntää pysyvästi kansallisia tukia 
sokerijuurikkaan viljelijöilleen.

(128) Alueilla leveyspiirin 60° pohjoista 
leveyttä pohjoispuolella tai leveyspiirin 
44° eteläistä leveyttä eteläpuolella
sokerijuurikasta viljellään erityisissä 
maantieteellisissä ja ilmastollisissa oloissa, 
jotka sokeriuudistuksen yleisten 
vaikutusten ohella haittaavat tätä alaa. 
Tiettyjen jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
sallittava myöntää pysyvästi kansallisia 
tukia sokerijuurikkaan viljelijöilleen.

Or. es

Tarkistus 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 132 kappale

Komission teksti Tarkistus

(132) Olisi säädettävä erityisistä 
interventiotoimenpiteistä, jotta voitaisiin 
reagoida tehokkaasti markkinahäiriöiden 
uhkiin. Olisi määriteltävä kyseisten 
toimenpiteiden soveltamisala.

(132) Olisi säädettävä erityisistä 
interventiotoimenpiteistä, jotta voitaisiin 
reagoida tehokkaasti markkinahäiriöiden 
uhkiin. Olisi määriteltävä kyseisten 
toimenpiteiden soveltamisala. Olisi 
vahvistettava turvalausekejärjestelyjä 
markkahäiriöistä selviämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 582
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 143 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(143) Komission olisi hyväksyttävä
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, jos tämä on
tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät unionin suojatoimenpiteiden 
toteuttamiseen, muuttamiseen tai 
kumoamiseen, jalostusmenettelyn taikka 
sisäisen tai ulkoisen jalostusmenettelyn 
käytön keskeyttämiseen, jotta 
markkinatilanteeseen voitaisiin reagoida 
tarvittaessa välittömästi, ja erityisten 
ongelmien kiireelliseen ratkaisemiseen, jos 
tällainen välitön toiminta on ongelmien 
ratkaisemiseksi tarpeen.

(143) Komissiolla olisi oltava valta 
hyväksyä välittömästi sovellettavia 
delegoituja säädöksiä 161 artiklan 
mukaisesti, jos tämä on tarpeen 
asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät 
unionin suojatoimenpiteiden 
toteuttamiseen, muuttamiseen tai 
kumoamiseen, jalostusmenettelyn taikka 
sisäisen tai ulkoisen jalostusmenettelyn 
käytön keskeyttämiseen, jotta 
markkinatilanteeseen voitaisiin reagoida 
tarvittaessa välittömästi, ja erityisten 
ongelmien kiireelliseen ratkaisemiseen, jos 
tällainen välitön toiminta on ongelmien 
ratkaisemiseksi tarpeen.

Or. de

Tarkistus 583
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 143 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(143 a) Olisi hyväksyttävä 
turvatoimenpiteitä erityisesti silloin, kun 
kolmansista maista tuodut 
maataloustuotteet eivät takaa 
elintarvikkeiden turvallisuutta tai 
jäljitettävyyttä eivätkä täytä 
sisämarkkinoita varten laadittuja kaikkia 
terveyttä, ympäristöä ja eläinten 
hyvinvointia koskevia edellytyksiä, kun 
ilmenee markkinakriisejä tai kun 
havaitaan puutteita, jotka koskevat 
hintoihin, määriin tai aikatauluun 
liittyviä vientitodistusten ehtoja.  
Maataloustuotteiden tuontia koskevien 
ehtojen noudattamisen valvontaa on 
harjoitettava reaaliajassa EU:n tuontia 
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koskevan yhdennetyn järjestelmän kautta.

Or. fr

Perustelu

Unionin rajoilla on vahvistettava valvontamenettelyjä, jotka ovat joustavia ja jotka 
hätätilanteessa mahdollistavat sellaisten maataloustuotteiden havaitsemisen ja tuonnin 
estämisen, jotka voisivat aiheuttaa epäreilua kilpailua EU:n tuotteiden kanssa tai 
epätasapainoa sisämarkkinoilla.

Tarkistus 584
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 143 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(143 a) Olisi hyväksyttävä 
turvatoimenpiteitä erityisesti silloin, kun 
kolmansista maista tuodut 
maataloustuotteet eivät takaa 
elintarvikkeiden turvallisuutta tai 
jäljitettävyyttä eivätkä täytä 
sisämarkkinoita varten laadittuja kaikkia 
terveyttä, ympäristöä ja eläinten 
hyvinvointia koskevia edellytyksiä, kun 
ilmenee markkinakriisejä tai kun 
havaitaan puutteita, jotka koskevat 
hintoihin, määriin tai aikatauluun 
liittyviä vientitodistusten ehtoja.   
Maataloustuotteiden tuontia koskevien 
ehtojen noudattamisen valvontaa on 
harjoitettava reaaliajassa EU:n tuontia 
koskevan yhdennetyn järjestelmän kautta.

Or. pt

Tarkistus 585
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 144 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(144) Komissiolla olisi oltava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä asetusta (EU) 
N:o 182/2011 soveltamatta sellaisten 
tämän asetuksen mukaisten 
toimenpiteiden osalta, jotka edellyttävät 
nopeaa toimintaa tai koostuvat pelkästään 
yleisten säännösten soveltamisesta 
erityistilanteisiin ilman harkintavaltaa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 145 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(145 a) Viime vuosina kymmenien 
tuhansien maidontuottajien kaikkialla
EU:ssa on ollut pakko lopettaa 
tuotantonsa tuhoisien ja 
tuotantokustannuksia kattamattomien 
tuottajahintojen vuoksi.  Maitoalan 
nykyinen tila liittyy erottamattomasti sen 
vapauttamiseen ja tuotantokiintiöiden 
lisäämiseen niiden lakkauttamista 
silmällä pitäen.

Or. pt

Tarkistus 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 145 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(145 b) Viininviljely on tärkeää 
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viljelytoimintaa varsinkin Etelä-Euroopan 
maissa, ja viinin istutusoikeuksien 
lakkauttaminen lisää riskiä, että kyseiset 
maataloustuotteet katoavat.

Or. pt

Tarkistus 588
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 146 kappale

Komission teksti Tarkistus

(146) Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] mukaisesti useiden 
alakohtaisten toimenpiteiden, kuten 
maitokiintiöiden, sokerikiintiöiden ja 
muiden sokerialan toimenpiteiden ja 
viiniköynnösten istutusrajoitusten sekä 
eräiden valtiontukien voimassaoloaika 
päättyy kohtuullisen ajan kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. Asetuksen 
(EU) N:o [KOM(2010)799] kumoamisen 
jälkeen asiaa koskevien säännösten 
soveltamista olisi jatkettava kyseisten 
järjestelmien voimassaolon päättymiseen 
asti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 146 kappale

Komission teksti Tarkistus

(146) Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] mukaisesti useiden 
alakohtaisten toimenpiteiden, kuten 
maitokiintiöiden, sokerikiintiöiden ja 

Poistetaan.
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muiden sokerialan toimenpiteiden ja 
viiniköynnösten istutusrajoitusten sekä 
eräiden valtiontukien voimassaoloaika 
päättyy kohtuullisen ajan kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. Asetuksen 
(EU) N:o [KOM(2010)799] kumoamisen 
jälkeen asiaa koskevien säännösten 
soveltamista olisi jatkettava kyseisten 
järjestelmien voimassaolon päättymiseen 
asti.

Or. pt

Tarkistus 590
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 146 kappale

Komission teksti Tarkistus

(146) Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] mukaisesti useiden 
alakohtaisten toimenpiteiden, kuten 
maitokiintiöiden, sokerikiintiöiden ja 
muiden sokerialan toimenpiteiden ja 
viiniköynnösten istutusrajoitusten sekä 
eräiden valtiontukien voimassaoloaika 
päättyy kohtuullisen ajan kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. Asetuksen 
(EU) N:o [KOM(2010)799] kumoamisen 
jälkeen asiaa koskevien säännösten 
soveltamista olisi jatkettava kyseisten 
järjestelmien voimassaolon päättymiseen 
asti.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 591
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 146 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(146) Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] mukaisesti useiden 
alakohtaisten toimenpiteiden, kuten 
maitokiintiöiden, sokerikiintiöiden ja 
muiden sokerialan toimenpiteiden ja
viiniköynnösten istutusrajoitusten sekä 
eräiden valtiontukien voimassaoloaika 
päättyy kohtuullisen ajan kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. Asetuksen 
(EU) N:o [KOM(2010)799] kumoamisen 
jälkeen asiaa koskevien säännösten 
soveltamista olisi jatkettava kyseisten 
järjestelmien voimassaolon päättymiseen 
asti.

(146) Useiden kiintiö- ja tuotanto-
oikeusjärjestelmien (sokeri, maito ja 
viinin istutusoikeudet) lakkauttamista on 
arvioitava yksityiskohtaisesti siten, että 
otetaan huomioon kunkin alan 
erityistilanne ja sen vaikutus unionissa 
alakohtaisesti ja alueellisesti.

Or. pt

Tarkistus 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 146 kappale

Komission teksti Tarkistus

(146) Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] mukaisesti useiden 
alakohtaisten toimenpiteiden, kuten 
maitokiintiöiden, sokerikiintiöiden ja 
muiden sokerialan toimenpiteiden ja 
viiniköynnösten istutusrajoitusten sekä 
eräiden valtiontukien voimassaoloaika 
päättyy kohtuullisen ajan kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. Asetuksen (EU) 
N:o [KOM(2010)799] kumoamisen 
jälkeen asiaa koskevien säännösten 
soveltamista olisi jatkettava kyseisten 
järjestelmien voimassaolon päättymiseen 
asti.

(146) Asetuksen (EY) N:o 1234/2007
mukaisesti useiden alakohtaisten 
toimenpiteiden, kuten maitokiintiöiden, 
sokerikiintiöiden ja muiden sokerialan 
toimenpiteiden ja viiniköynnösten 
istutusrajoitusten sekä eräiden 
valtiontukien voimassaoloaika päättyy 
oletettavasti pian tämän asetuksen 
voimaantulosta aikaisemmin tehtyjen 
päätösten vuoksi. Eurooppalaisten ja 
kansainvälisten 
maatalousmarkkinahintojen hyvin suuren 
epävakauden ja vaikean budjettitilanteen 
vuoksi näiden tarjonnan 
hallintavälineiden, jotka ovat 
äärimmäisen tärkeitä tilan tulojen ja 
kuluttajatarjonnan vuoksi, lakkauttamista 
olisi tarkasteltava uudelleen. Erityisesti 



PE492.801v01-00 98/169 AM\907930FI.doc

FI

viinin istutusoikeudet olisi säilytettävä. 

Or. fr

Tarkistus 593
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 146 kappale

Komission teksti Tarkistus

(146) Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] mukaisesti useiden 
alakohtaisten toimenpiteiden, kuten 
maitokiintiöiden, sokerikiintiöiden ja 
muiden sokerialan toimenpiteiden ja 
viiniköynnösten istutusrajoitusten sekä 
eräiden valtiontukien voimassaoloaika 
päättyy kohtuullisen ajan kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. Asetuksen (EU) 
N:o [KOM(2010)799] kumoamisen jälkeen 
asiaa koskevien säännösten soveltamista 
olisi jatkettava kyseisten järjestelmien 
voimassaolon päättymiseen asti.

(146) Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] mukaisesti useiden 
alakohtaisten toimenpiteiden, kuten 
maitokiintiöiden, sokerikiintiöiden ja 
muiden sokerialan toimenpiteiden ja 
viiniköynnösten istutusrajoitusten sekä 
eräiden valtiontukien voimassaoloaika 
päättyy kohtuullisen ajan kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. 
Sokerikiintiöiden ja muiden sokerialan 
toimenpiteiden voimassaolon olisi 
päätyttävä täysin ennen vuoden 2020 
loppua.  Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] kumoamisen jälkeen 
asiaa koskevien säännösten soveltamista 
olisi jatkettava kyseisten järjestelmien 
voimassaolon päättymiseen asti.

Or. en

Tarkistus 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 146 kappale

Komission teksti Tarkistus

(146) Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] mukaisesti useiden 
alakohtaisten toimenpiteiden, kuten 
maitokiintiöiden, sokerikiintiöiden ja 

(146) Asetuksen(EU) N:o 
[KOM(2010)799] mukaisesti useiden 
alakohtaisten toimenpiteiden, kuten 
maitokiintiöiden ja viiniköynnösten 
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muiden sokerialan toimenpiteiden ja 
viiniköynnösten istutusrajoitusten sekä 
eräiden valtiontukien voimassaoloaika 
päättyy kohtuullisen ajan kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. Asetuksen (EU) 
N:o [KOM(2010)799] kumoamisen jälkeen 
asiaa koskevien säännösten soveltamista 
olisi jatkettava kyseisten järjestelmien 
voimassaolon päättymiseen asti.

istutusrajoitusten sekä eräiden 
valtiontukien voimassaoloaika päättyy 
kohtuullisen ajan kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] kumoamisen jälkeen 
asiaa koskevien säännösten soveltamista 
olisi jatkettava kyseisten järjestelmien 
voimassaolon päättymiseen asti.

Or. de

Tarkistus 595
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 146 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(146 a) Taloudellisista, sosiaalisista sekä 
ympäristöön ja maankäyttöön liittyvistä 
syistä ja maaseudun väestökadon 
estämiseksi perinteisillä 
viininviljelyalueilla sekä viinituotteiden 
valvonnan ja niiden vuosien mittaan 
saadun ja todetun monipuolisuuden, 
arvostuksen ja laadun ylläpitämiseksi 
viinin istutusoikeuksien rajoittamista 
koskevaa nykyistä järjestelmää olisi 
jatkettava pidemmälle kuin nykyisessä 
säännöksessä (31 päivään joulukuuta 
2015 tai tarvittaessa 31 päivään 
joulukuuta 2018).  

Or. es

Perustelu

Tämä järjestelmä on tärkeässä asemassa siinä, että eurooppalaiset viinit voivat kilpailla 
EU:n ulkopuolisten viinien kanssa. Ilman sitä kilpailu häiriintyy pahasti EU:ssa, tuotannon 
laatu huononee yleisesti ja näin ollen rypäleiden ja viinien hinta laskee.



PE492.801v01-00 100/169 AM\907930FI.doc

FI

Tarkistus 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 146 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(146 a) Maitokiintiöt, sokerikiintiöt ja 
viinin istutusoikeudet ovat markkinoiden 
hallintavälineitä, joilla voidaan 
mahdollistaa YMP:n tavoitteena oleva 
viljely-yhteisön kohtuullisen elintason 
saavuttaminen. 

Or. fr

Tarkistus 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 147 kappale

Komission teksti Tarkistus

(147) Jotta varmistettaisiin joustava 
siirtyminen asetuksessa (EU) N:o 
[KOM(2010)799] säädetyistä järjestelyistä 
tämän asetuksen säännöksiin, komissiolle 
olisi annettava valtuudet vahvistaa 
siirtymätoimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 598
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 149 kappale

Komission teksti Tarkistus

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 

(149) Maito- ja maitotuotealan
sopimussuhteita olisi sovellettava riittävän 
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asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 
nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan (sekä ennen maitokiintiöiden 
lakkauttamista että sen jälkeen), jotta 
niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 
Komission olisi laadittava kertomukset, 
joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 
kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

kauan, jotta niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita.  
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 
Komission olisi laadittava kertomukset, 
joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 
kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

Or. pt

Tarkistus 599
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 149 kappale

Komission teksti Tarkistus

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 
nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan (sekä ennen maitokiintiöiden 
lakkauttamista että sen jälkeen), jotta 
niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava 
uudelleen. Komission olisi laadittava 

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 
nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan, jotta niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niitä olisi kuitenkin kummaltakin 
kannalta arvioitava uudelleen ennen 
lopullista päätöstä. Komission olisi 
laadittava kertomukset, joissa se tarkastelee 
maitomarkkinoiden kehitystä ja erityisesti 
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kertomukset, joissa se tarkastelee 
maitomarkkinoiden kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 30 päivänä kesäkuuta 
2018,

Or. fr

Tarkistus 600
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 149 kappale

Komission teksti Tarkistus

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 
nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan (sekä ennen maitokiintiöiden 
lakkauttamista että sen jälkeen), jotta 
niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 
Komission olisi laadittava kertomukset, 
joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 
kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 
nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan, jotta niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 
Komission olisi laadittava kertomukset, 
joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 
kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

Or. pt
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Tarkistus 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 149 kappale

Komission teksti Tarkistus

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 
nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan (sekä ennen maitokiintiöiden 
lakkauttamista että sen jälkeen), jotta 
niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 
Komission olisi laadittava kertomukset, 
joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 
kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 
nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan, jotta niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 
Komission olisi laadittava kertomukset, 
joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 
kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

Or. pt

Tarkistus 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 149 kappale

Komission teksti Tarkistus

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 
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nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan (sekä ennen maitokiintiöiden 
lakkauttamista että sen jälkeen), jotta 
niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 
Komission olisi laadittava kertomukset, 
joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 
kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan, jotta niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 
Komission olisi laadittava kertomukset, 
joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 
kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

Or. pt

Tarkistus 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Kansallisten toimijoiden suosiminen

1. Kun jäsenvaltion 
maatalouselintarviketasapaino on 
vakavasti ja pysyvästi alijäämäinen, se voi 
hyväksyä kansallisten toimijoiden 
suosimista koskevan periaatteen 
vahvistamalla ja ottamalla käyttöön 
järjestelmän, jossa sovelletaan pakollisia 
kansallisen kaupan pidon kiintiöitä ja 
jossa tuonti täydentää kansallista 
tuotantoa.  
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
periaatteen soveltaminen lakkautetaan 
kolmen peräkkäisen tai kuuden erillisen 
vuoden jälkeen, jolloin 
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maatalouselintarvikkeiden tuotanto on 
kasvanut kestävästi ja alijäämä 
vastaavasti vähentynyt.  

Or. pt

Tarkistus 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) tupakka, liitteessä I oleva XIV osa; n) raakatupakka, liitteessä I oleva XIV 
osa;

Or. es

Perustelu

Jalostamattoman tupakka-alan oikea nimike.

Tarkistus 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) tupakka, liitteessä I oleva XIV osa; n) raakatupakka, liitteessä I oleva XIV 
osa;

Or. es

Perustelu

Jalostamattoman tupakka-alan oikea nimike.
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Tarkistus 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

x) muut tuotteet, liitteessä I oleva XXIV 
osa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksella laajennetaan maataloustuotteisiin sisällytettyjen tuotteiden skaalaa. 
Tämä merkitsee soveltamisalan laajentamista, mikä ei ole markkinasuuntautuneisuuden 
mukaista.

Tarkistus 607
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

x) muut tuotteet, liitteessä I oleva XXIV 
osa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ottaen huomioon riisialan 
erityispiirteet siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 161 artiklan 
mukaisesti liitteessä II olevassa I osassa 

Poistetaan.
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esitettyjen riisialaa koskevien 
määritelmien saattamiseksi ajan tasalle.

Or. es

Perustelu

Riisialaan liittyvät määritelmät ovat ehdottoman tärkeitä. Pitäisi olla mahdollista muuttaa 
niitä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 609
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ottaen huomioon riisialan 
erityispiirteet siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 161 artiklan 
mukaisesti liitteessä II olevassa I osassa 
esitettyjen riisialaa koskevien 
määritelmien saattamiseksi ajan tasalle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission suunnitteleman riisialan määrittelyjen ajantasaistamisen uhkana voisi olla 
tiettyjen riisilajikkeiden suosiminen toisiin nähden.  Siksi tällä tarkistuksella poistetaan 3 
artiklan 3 kohta.

Tarkistus 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ottaen huomioon riisialan 
erityispiirteet siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 161 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti liitteessä II olevassa I osassa 
esitettyjen riisialaa koskevien 
määritelmien saattamiseksi ajan tasalle.

Or. es

Perustelu

Riisialaan liittyvät määritelmät ovat ehdottoman tärkeitä. Siksi ne on vahvistettu 
perussäädöksessä, mikä merkitsee, että delegoiduilla säädöksillä ei voida tehdä muutoksia.

Tarkistus 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä asetuksessa ’vähemmän 
kehittyneillä alueilla’ tarkoitetaan alueita, 
jotka on määritelty sellaisiksi yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o [KOM(2011) 615] 82 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa.

4. Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) 'vähemmän kehittyneillä alueilla' 
alueita, jotka on määritelty sellaisiksi 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
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sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o [KOM(2011) 615] 82 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa;
b) 'äärimmäisillä sääoloilla' sääoloja, 
jotka ovat verrattavissa 
luonnonkatastrofeihin ja joita ovat 
esimerkiksi voimakkaat tuulet, halla, 
rakeet, jää, sade tai kuivuus, jotka 
tuhoavat tai vähentävät 
kokonaistuotantoa tuotantoa yli 
30 prosenttia viljelijän keskimääräisestä 
vuosituotannosta.  Keskimääräinen 
vuosituotanto lasketaan suhteessa 
kolmeen aikaisempaan vuoteen tai 
viimeisimpiin viiteen vuoteen perustuvaan 
kolmen vuoden keskiarvoon siten, että 
korkein ja matalin määrä jätetään pois;  
c) 'paikallisilla tuotteilla' tuotteita, jotka 
on tuotettu vähintään 150 kilometrin 
päässä kulutuspaikastaan. 

Or. pt

Tarkistus 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tässä asetuksessa 'epäsuotuisilla 
sääoloilla' tarkoitetaan ankaria sääoloja, 
kuten hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
kuivuutta, jotka tuhoavat tai vähentävät 
kokonaistuotantoa tai tietyn viljelykasvin 
tuotantoa yli 30 prosenttia viljelijän 
keskimääräisestä vuosituotannosta. 
Vuotuinen keskituotanto lasketaan 
kolmen edellisen vuoden perusteella tai 
edeltävään viisivuotiskauteen 
perustuvasta kolmen vuoden keskiarvosta, 
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josta on jätetty huomiotta korkein ja 
alhaisin yhden vuoden tulo.

Or. en

Tarkistus 613
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Tässä asetuksessa tarkoitetaan 
'kestävän tuotannon kehittyneillä 
järjestelmillä', 'kestävän tuotannon 
kehittyneillä menetelmillä' ja 'kestävän 
tuotannon kehittyneillä toimenpiteillä' 
maatalouskäytäntöjä, jotka ovat 
edistyneempiä kuin asetuksessa (EU) N:o 
[...] (horisontaalinen YMP-asetus) ja joita 
kehitetään jatkuvasti luonnonmukaisten 
ravintoaineiden, veden kiertokulun ja 
energiavirtojen hallitsemiseksi, jotta 
vähennetään ympäristöhaittoja ja 
uusiutumattomien varojen haaskausta ja 
säilytetään viljelykasvien, karjan ja 
luonnon monimuotoisuuden korkea taso 
tuotantojärjestelmissä.  

Or. fr

Tarkistus 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
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Komissiolle siirretty toimivalta
Kun toimivaltaa on siirretty komissiolle, 
se toimii 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, jollei 
tässä asetuksessa toisin säädetä.

Or. es

Tarkistus 615
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi mukauttaa tarvittaessa 
yhdistetyn nimikkeistön muutosten 
johdosta täytäntöönpanosäädöksillä 
tuotteiden kuvausta ja viittauksia 
yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin ja 
alanimikkeisiin tässä asetuksessa tai 
muissa perussopimuksen 43 artiklan 
nojalla annetuissa säädöksissä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säännöksiä tarvittaessa 
yhdistetyn nimikkeistön muutosten 
johdosta tuotteiden kuvausta ja viittauksia 
yhdistetyn nimikkeistön nimikkeiden ja 
alanimikkeiden mukauttamiseksi tässä 
asetuksessa tai muissa perussopimuksen 
43 artiklan nojalla annetuissa säädöksissä.

Or. de

Tarkistus 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 1 päivästä lokakuuta seuraavan vuoden 
30 päivään syyskuuta sokerialalla.

f) 1 päivästä heinäkuuta seuraavan 
vuoden 30 päivään kesäkuuta sokerialalla.

Or. es
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Perustelu

Kesäsokerijuurikassadon ja muun EU:ssa viljellyn sokerijuurikkaan välisen suhteellisen 
haitan estämiseksi sokerialan markkinavuotta olisi siirrettävä. 

Tarkistus 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 1 päivästä lokakuuta seuraavan vuoden 
30 päivään syyskuuta sokerialalla.

f) 1 päivästä heinäkuuta seuraavan 
vuoden 30 päivään kesäkuuta sokerialalla.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotetuksessa ei huomioida tiettyjen tuotantoalueiden markkinointivuosia.

Tarkistus 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 1 päivästä lokakuuta seuraavan vuoden 
30 päivään syyskuuta sokerialalla.

f) 1 päivästä heinäkuuta seuraavan 
vuoden 30 päivään kesäkuuta sokerialalla.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan Etelä-Espanjan juurikasviljelyalueiden edellytykset yhdenmukaisiksi 
muiden Euroopan alueiden kanssa. 

Tarkistus 619
Britta Reimers



AM\907930FI.doc 113/169 PE492.801v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan erityispiirteet 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti kyseisten tuotteiden 
markkinointivuosien vahvistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tuki Dantinin 6 artiklaa koskevalle tarkistukselle. Tarkistuksella varmistetaan, että hedelmien 
ja vihannesten markkinointivuosi määritellään perussäännöksessä sen sijaan, että komissio 
määrittelee markkinointivuoden delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 620
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Vahvistetaan seuraavat viitehinnat: Viitehintojen on perustuttava 
objektiivisiin perusteisiin siten, että 
otetaan huomioon tilojen 
tuotantokustannukset EU:ssa.
Vahvistetaan seuraavat viitehinnat:

Or. fr

Tarkistus 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

b) paddy- eli raakariisin osalta 150 euroa
tonnilta vakiolaadulle sellaisena kuin se 
määritellään liitteessä III olevassa 
A kohdassa; viitehinta koskee 
purkamatonta varastoon toimitettua tuotetta 
tukkuportaassa;

b) paddy- eli raakariisin osalta 200 euroa
tonnilta vakiolaadulle sellaisena kuin se 
määritellään liitteessä III olevassa 
A kohdassa; viitehinta koskee 
purkamatonta varastoon toimitettua tuotetta 
tukkuportaassa;

Or. es

Perustelu

Nykyhinta asetettiin vuoden 2003 uudistuksessa, ja se on päivitettävä. 

Tarkistus 622
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) paddy- eli raakariisin osalta 150 euroa
tonnilta vakiolaadulle sellaisena kuin se 
määritellään liitteessä III olevassa 
A kohdassa; viitehinta koskee 
purkamatonta varastoon toimitettua tuotetta 
tukkuportaassa;

b) paddy- eli raakariisin osalta 200 euroa
tonnilta vakiolaadulle sellaisena kuin se 
määritellään liitteessä III olevassa 
A kohdassa; viitehinta koskee 
purkamatonta varastoon toimitettua tuotetta 
tukkuportaassa;

Or. es

Tarkistus 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

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

Komission teksti Tarkistus

f a) oliiviöljyalalla
i) 2 540 euroa tonnilta ekstra-
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neitsytoliiviöljyn osalta;
ii) 2 330 euroa tonnilta neitsytoliiviöljyn 
osalta;
iii) 1 524 euroa tonnilta sellaisen 
oliivilamppuöljyn osalta, jonka vapaiden 
happojen aste on 2;  määrästä 
vähennetään 36,70 euroa
tonnilta kutakin vapaiden happojen 
lisäastetta kohden. 

Or. en

Tarkistus 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

f a) oliiviöljyalalla:
i) 2 388 euroa tonnilta ekstra-
neitsytoliiviöljyn osalta;
ii) 2 295 euroa tonnilta neitsytoliiviöljyn 
osalta;
iii) 2 045 euroa tonnilta sellaisen 
oliivilamppuöljyn osalta, jonka vapaiden 
happojen aste on 2; määrästä 
vähennetään 36,70 euroa tonnilta kutakin 
vapaiden happojen lisäastetta kohden.

Or. es

Perustelu

Viitehinnat ovat olennaisia osatekijöitä, jotka on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä 
perussäädökseen. Tämä on ehdotus niiden päivittämiseksi.

Tarkistus 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näitä viitehintoja on päivitettävä 
säännöllisesti markkinasuuntausten 
perusteella, jotta ne vastaavat talouden 
realiteettia, jotta markkinat voivat toimia 
tehokkaammin roolissaan asettaa hintoja, 
jotka ovat hyvin tärkeä osa tilojen tuloja.

Or. fr

Tarkistus 626
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viitehintoja voidaan perussopimuksen 
43 artiklan 2 kohdassa määrättyä 
menettelyä noudattaen muuttaa 
tuotannon, tuotantokustannusten, 
erityisesti tuotantopanosten, ja 
markkinoiden kehityksen perusteella.

Or. fr

Tarkistus 627
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viitehintoja voidaan perussopimuksen 
43 artiklan 2 kohdassa määrättyä 
menettelyä noudattaen muuttaa 
tuotannon, tuotantokustannusten, myös 
tuotantopanosten, ja markkinoiden 
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kehityksen perusteella.

Or. pt

Tarkistus 628
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseksi Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyvät 
perussopimuksen 43 artiklan 2 mukaisesti 
luettelon perusteista, joita komissio 
soveltaa viitehintoja mukauttaessaan. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan hintojen säännöllinen muuttaminen (mikä merkitsee enemmän 
ennakoivuutta viljelijöille).  Komissio (ei parlamentti ja neuvosto) muuttaa hintoja, mikä 
takaa niiden muuttamisen teknisin (eikä poliittisin) perustein. Parlamentti ja neuvosto voivat 
kuitenkin määritellä perusteet, joita komissio soveltaa hintoja mukauttaessaan.

Tarkistus 629
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuotantokustannusten suuntausten 
huomioon ottamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 160 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotta se 
voi mukauttaa viitehintoja sellaisten 
indikaattorien avulla, joissa otetaan 
huomioon energian, lannoitusaineiden, 
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vuorien ja muiden avainpanosten 
kustannukset.

Or. fr

Tarkistus 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkistaa 1 kohdassa asetettuja 
viitehintoja delegoidulla säädöksellä 
vuosittain tuotannon ja markkinoiden 
suuntausten mukaisesti.

Or. es

Perustelu

On tärkeää päivittää viitehintoja, jotta interventio voi toimia aidosti tehokkaana 
turvaverkkomekanismina. Automaattisella päivityksellä varmistetaan, että järjestelmä toimii 
tarkoituksenmukaisesti. 

Tarkistus 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkistaa 1 artiklassa asetettuja 
viitehintoja delegoidulla säädöksellä 
160 artiklan mukaisesti vuosittain 
tuotannon ja markkinoiden suuntausten 
mukaisesti.

Or. es
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Perustelu

On otettava käyttöön automaattinen viitehintojen päivitysjärjestelmä. On tärkeää päivittää 
viitehintoja, jotta interventio voi toimia aidosti tehokkaana turvaverkkomekanismina.

Tarkistus 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkistaa 1 kohdassa asetettuja 
viitehintoja delegoidulla säädöksellä 
vuosittain tuotannon ja markkinoiden 
suuntausten mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Hintoja olisi päivitettävä vuosittain niin, että kaikki toimielimet sallistuvat delegoiduilla 
säädöksillä.

Tarkistus 633
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio mukauttaa säännöllisin 
väliajoin 1 kohdassa tarkoitettuja 
viitehintoja täytäntöönpanosäädöksillä. 
Väliajat voivat vaihdella tuoteluokittain, 
ja niissä otetaan huomioon kunkin 
tuoteluokan hintavaihtelumalli.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan hintojen säännöllinen muuttaminen (mikä merkitsee enemmän 
ennakoivuutta viljelijöille).  Komissio (ei parlamentti ja neuvosto) muuttaa hintoja, mikä 
takaa niiden muuttamisen teknisin (eikä poliittisin) perustein. Parlamentti ja neuvosto voivat 
kuitenkin määritellä perusteet, joita komissio soveltaa hintoja mukauttaessaan.

Tarkistus 634
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio mukauttaa säännöllisin 
väliajoin 1 kohdassa tarkoitettuja 
viitehintoja delegoiduilla säädöksillä. 
Väliajat voivat vaihdella tuoteluokittain, 
ja niissä otetaan huomioon kunkin 
tuoteluokan hintavaihtelumalli.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan viitehintojen säännölliset muutokset. Komissio muuttaa hintoja 
delegoiduilla säädöksillä (ei parlamentti ja neuvosto tavallisessa lainsäätämismenettelyssä, 
koska se olisi liian monimutkaista ja sen tuoma lisäarvo olisi vähäinen). Parlamentti ja 
neuvosto voivat kuitenkin määritellä perusteet, joita komissio soveltaa hintoja 
mukauttaessaan.

Tarkistus 635
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
tarkastelee uudelleen viitehintoja ja 
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mukauttaa niitä tarvittaessa erityisesti 
tuotantosuuntausten, 
tuotantokustannusten ja 
tuotantotekijöiden perusteella.

Or. de

Tarkistus 636
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
tarkistaa maidon ja maitotuotteiden, 
naudan- ja vasikanlihanalojen sekä 
paddy- eli raakariisin viitehintoja ottaen 
huomioon tuotantokustannusten 
kehittymisen edustavalla ajanjaksolla.

Or. en

Tarkistus 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio
tarkastelee uudelleen maito- ja 
maitotuotealan, naudan- ja 
vasikanlihanalan sekä paddy- eli 
raakariisin viitehintoja ottaen huomioon 
tuotantokustannusten kehittymisen 
edustavalla ajanjaksolla.

Or. en
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Tarkistus 638
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen 7 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa vahvistettuja 
viitehintoja maito- ja maitotuotealalla 
säännöllisesti ja muuttaa niitä 
tarvittaessa, jotta varmistetaan, että ne 
tarjoavat tehokkaan turvaverkon 
maitoalalle tilanteissa, joissa hinnat 
laskevat äärimmäisen alhaalle. 
a) Uudelleen tarkastelussaan komissio 
ottaa erityisesti huomioon kehityksen, 
joka koskee
– markkinoiden epävakaisuutta
– tuotantopanoskustannuksia.
b) Viitehintoja muuttaessaan komissio 
varmistaa, että uusi viitehinta ei kannusta 
lisäämään maidon ja maitotuotteiden 
kokonaistuotantoa EU:ssa.

Or. en

Tarkistus 639
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen 7 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa vahvistettuja 
viitehintoja maito- ja maitotuotealalla 
säännöllisesti ja muuttaa niitä 
tarvittaessa, jotta varmistetaan, että ne 
tarjoavat tehokkaan turvaverkon 
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maitoalalle tilanteissa, joissa hinnat 
laskevat äärimmäisen alhaalle. 
a) Uudelleen tarkastelussaan komissio 
ottaa erityisesti huomioon kehityksen, 
joka koskee
– markkinoiden epävakaisuutta
– tuotantokustannuksia.
b) Viitehintoja muuttaessaan komissio 
varmistaa, että uusi viitehinta ei kannusta 
lisäämään maidon ja maitotuotteiden 
kokonaistuotantoa EU:ssa.

Or. en

Tarkistus 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 7 artiklassa tarkoitetut 
viitehinnat olisi päivitettävä 
tuotantokustannusten huomioon 
ottamiseksi; hinnan pitäisi olla 130 euroa 
tonnilta viljalle, 283,35 sadalta kilolta 
voita ja 195,27 euroa sadalta kilolta 
rasvatonta maitojauhetta. 

Or. pl

Perustelu

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen.
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 641
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Hintoja, tuotantokustannuksia ja 

marginaaleja koskevat 
raportointijärjestelmät 

Komissio perustaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
hyödykemarkkinoiden hintoja, 
tuotantokustannuksia ja marginaaleja 
koskevan tiedotusjärjestelmän sekä 
järjestelmän, jonka kautta julkaistaan 
hyödykemarkkinoiden hintatasot, 
tuotantokustannukset ja marginaali-
indikaattorit.  Järjestelmä perustuu 
hyödykkeiden kauppaan osallistuvien 
toimijoiden välittämiin tietoihin. Näitä 
tietoja käsitellään luottamuksellisina. 
Komissio varmistaa, että julkaistavista 
tiedoista ei voida tunnistaa yksittäisten 
toimijoiden hintoja.

Or. en

Tarkistus 642
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Hintoja, tuotantokustannuksia ja 



AM\907930FI.doc 125/169 PE492.801v01-00

FI

marginaaleja koskevat 
raportointijärjestelmät 

Komissio perustaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
hyödykemarkkinoiden hintoja, 
tuotantokustannuksia ja marginaaleja 
koskevan tiedotusjärjestelmän sekä 
järjestelmän, jonka kautta julkaistaan 
hyödykemarkkinoiden hintatasot, 
tuotantokustannukset ja marginaali-
indikaattorit.  Järjestelmä perustuu 
hyödykkeiden kauppaan osallistuvien 
toimijoiden välittämiin tietoihin. Näitä 
tietoja käsitellään luottamuksellisina. 
Komissio varmistaa, että julkaistavista 
tiedoista ei voida tunnistaa yksittäisten 
toimijoiden hintoja.

Or. en

Tarkistus 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Hintoja, tuotantokustannuksia ja 

marginaaleja koskevat 
raportointijärjestelmät 

Komissio perustaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
hyödykemarkkinoiden hintoja, 
tuotantokustannuksia ja marginaaleja 
koskevan tiedotusjärjestelmän sekä 
järjestelmän, jonka kautta julkaistaan 
hyödykemarkkinoiden hintatasot, 
tuotantokustannukset ja marginaali-
indikaattorit.  Järjestelmä perustuu 
hyödykkeiden kauppaan osallistuvien 
toimijoiden välittämiin tietoihin. Näitä 
tietoja käsitellään luottamuksellisina. 
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Komissio varmistaa, että julkaistavista 
tiedoista ei voida tunnistaa yksittäisten 
toimijoiden hintoja.

Or. en

Tarkistus 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Hintoja, tuotantokustannuksia ja 

marginaaleja koskevat 
raportointijärjestelmät 

Komissio perustaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
hyödykemarkkinoiden hintoja, 
tuotantokustannuksia ja marginaaleja 
koskevan tiedotusjärjestelmän sekä 
järjestelmän, jonka kautta julkaistaan 
hyödykemarkkinoiden hintatasot, 
tuotantokustannukset ja marginaali-
indikaattorit. 
Järjestelmä perustuu hyödykkeiden 
kauppaan osallistuvien toimijoiden 
välittämiin tietoihin. Näitä tietoja 
käsitellään luottamuksellisina. Komissio 
varmistaa, että julkaistavista tiedoista ei 
voida tunnistaa yksittäisten toimijoiden 
hintoja.

Or. en

Tarkistus 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto I – luku I – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Julkiset interventiot ja yksityisen 
varastoinnin tuki

Julkiset interventiot ja julkisen ja
yksityisen varastoinnin tuki

Or. pt

Tarkistus 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto I – luku I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Julkiset interventiot ja yksityisen 
varastoinnin tuki

Julkiset interventiot, yksityisen 
varastoinnin tuki ja yksityisten toimitusten 
hallintajärjestelmä

Or. es

Perustelu

Tämänhetkisiä markkinainterventio- ja hallintamalleja on parannettava. Niitäon 
täydennettävät mekanismeilla, joilla torjutaan markkinoiden vääristymistä, ja erityisillä 
tarjonnan hallintavälineillä, jotka muodostavat yhdessä turvaverkon viljelijöiden 
suojelemiseksi liiallisilta hinnanvaihteluilta. Näin autetaan toteuttamaan YMP:n tärkeää 
strategista prioriteettia, joka on elintarviketurva ja viljelijöiden tulojen säilyttäminen. 

Tarkistus 647
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto I – luku I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Julkiset interventiot ja yksityisen 
varastoinnin tuki

Julkiset interventiot, yksityisen 
varastoinnin tuki ja yksityisten toimitusten 
hallintajärjestelmä

Or. es
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Perustelu

Mukautetaan teksti vastaamaan muita mrkkinoiden itsesääntelyä koskevia tarkistuksia.

Tarkistus 648
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Soveltamisala Soveltamisala ja periaatteet

Or. fr

Tarkistus 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuen myöntämiseen yksityisten 
toimijoiden toteuttamaan tuotteiden 
varastointiin.

b) tuen myöntämiseen julkisten ja
yksityisten toimijoiden toteuttamaan 
tuotteiden varastointiin.

Or. pt

Tarkistus 650
Esther de Lange

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

Komission teksti Tarkistus

b a) biopolttoaineiden vaihteleviin 
sekoitusvaatimuksiin, joiden osalta 
jäsenvaltiot voivat lisätä biopolttoaineen 
sekoitusvaatimuksia tilanteessa, jossa 
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hinnat vääristyvät viljan 
markkinaylijäämien vuoksi.   

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi voida käyttää biopolttoaineen sekoitusvaatimuksia 
markkinainterventiovälineenä siten, että ne asettavat biopolttoaineiden vaihtelevia 
sekoitusvaatimuksia viljan osalta. Näin jäsenvaltiot voisivat lisätä viljan sekoitusosuutta 
tilanteessa, jossa markkinoilla on huomattava viljan ylijäämä.

Tarkistus 651
Peter Jahr, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä kappaleessa tarkoitettuja 
vientitukia sovelletaan vain yhdessä 
tämän asetuksen 154 artiklan kanssa.

Or. de

Tarkistus 652
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Julkista interventiota sovelletaan seuraaviin 
tuotteisiin tässä jaksossa säädetyin 
edellytyksin sekä komission 18 ja 
19 artiklan mukaisesti antamilla 
delegoiduilla säädöksillä ja/tai 
täytäntöönpanosäädöksillä määrittämien 
vaatimusten ja edellytysten mukaisesti:

Julkista interventiota sovelletaan seuraaviin 
tuotteisiin tässä jaksossa säädetyin 
edellytyksin sekä komission 18 ja 
19 artiklan mukaisesti antamilla 
delegoiduilla säädöksillä ja/tai 
täytäntöönpanosäädöksillä mahdollisesti
määrittämien ylimääräisten vaatimusten ja 
edellytysten mukaisesti:

Or. it
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Tarkistus 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallinen vehnä, ohra ja maissi; a) tavallinen vehnä, durum-vehnä, ohra,
maissi ja durra;

Or. es

Perustelu

Vaikka interventio ei olekaan kovin todennäköistä durumvehnän ja durran tapauksessa, ei ole 
asianmukaista jättää näitä kahta alaa intervention tarjoaman turvaverkon ulkopuolelle.  
Tämä säännös ei myöskään aiheuta lisäkustannuksia.

Tarkistus 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallinen vehnä, ohra ja maissi; a) tavallinen vehnä, durum-vehnä, ohra,
maissi ja durra;

Or. es

Perustelu

Ei ole asianmukaista jättää näitä kahta tuotetta turvaverkon ulkopuolelle.

Tarkistus 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallinen vehnä, ohra ja maissi; a) tavallinen vehnä, durumvehnä, ohra ja 
maissi;

Or. it

Tarkistus 656
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallinen vehnä, ohra ja maissi; a) tavallinen vehnä, durumvehnä, ohra ja 
maissi;

Or. it

Tarkistus 657
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallinen vehnä, ohra ja maissi; a) tavallinen vehnä, durumvehnä, ohra ja
maissi;

Or. it

Tarkistus 658
Giovanni La Via

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

a) tavallinen vehnä, ohra ja maissi; a) tavallinen vehnä, durumvehnä, ohra ja 
maissi;

Or. it

Tarkistus 659
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

b a) hedelmät ja vihannekset;

Or. es

Tarkistus 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) CN-koodien 0201 10 00 ja 0201 20 20–
0201 20 50 tuore tai jäähdytetty 
naudanliha;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

c a) tuore ja jäähdytetty lampaan-, sian-
ja vuohenliha;

Or. en

Tarkistus 662
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komission teksti Tarkistus

c a ) tuore ja jäähdytetty lampaan- ja 
vuohenliha;

Or. en

Tarkistus 663
Liam Aylward

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tuore ja jäähdytetty lampaan- ja 
vuohenliha;

Or. en

Tarkistus 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

c a) sianliha;

Or. fr

Tarkistus 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Komission teksti Tarkistus

c a) sianliha;

Or. pl

Perustelu

Sianlihatuotannolle on ominaista kausittaisuus. Se merkitsee sitä, että sianlihamarkkinat ovat 
alttiita hintaheilahteluille ja kriiseille. Esimerkki tästä on äskettäinen vuoden 2010 lopussa ja 
2011 alussa tapahtunut kriisi.  Silloin sianlihan hinta laski rajusti, ja tuottajien tilannetta 
vaikeutti edelleen viljan korkea hinta. Julkinen interventioväline olisi oltava osa turvaverkkoa 
kriiseissä, ja sitä olisi käytettävä tehokkaasti. 

Tarkistus 666
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tuore tai jäädytetty kaninliha

Or. es

Tarkistus 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hyväksytyssä yrityksessä suoraan ja 
yksinomaan lehmänmaidosta tuotetusta 
pastöroidusta kermasta suoraan ja 
yksinomaan unionissa tuotettu voi, jonka 
voirasvapitoisuus on vähintään 
82 painoprosenttia ja vesipitoisuus 
enintään 16 painoprosenttia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ensiluokkainen rasvaton maitojauhe, 
joka on tehty hyväksytyssä yrityksessä 
unionissa sumutusmenetelmällä 
lehmänmaidosta ja jonka 
valkuaisainepitoisuus on vähintään 
34,0 painoprosenttia rasvattomasta kuiva-
aineesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
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Strategiset varastot
Markkinoiden vakavan epätasapainon 
ehkäisemiseksi ja karja-alan jatkuvuuden 
varmistamiseksi perustetaan karjan rehun 
raaka-aineiden strategisia varastoja. 
Komissio toteuttaa 160 artiklan 
mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla 
säädöksillä tarvittavat toimenpiteet tämän 
järjestelmän täytäntöönpanemiseksi.

Or. es

Perustelu

Markkkinoiden nykyinen epävakaus vaarantaa vakavasti Euroopan karja-alan 
kannattavuuden, millä on vakavia seurauksia EU:n elintarviketurvalle. Siksi olisi otettava 
käyttöön järjestelmä, jolla perustetaan raaka-aineiden strategisia varastoja karjan rehua 
varten. 

Tarkistus 670
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Julkinen interventio on mahdollista 
seuraavasti:

Julkinen interventio on mahdollista 10 
artiklassa tarkoitetuille tuotteille läpi 
vuoden.

Or. en

Perustelu

Kriisi voi syntyä mihin vuodenaikaan tahansa. Näin ollen julkisen intervention olisi oltava 
mahdollista mihin vuodenaikaan vain.

Tarkistus 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

a) tavallisen vehnän, ohran ja maissin 
osalta 1 päivästä marraskuuta 31 päivään 
toukokuuta;

a) tavallisen vehnän, durumvehnän, ohran, 
maissin ja durran osalta 1 päivästä 
marraskuuta 31 päivään toukokuuta;

Or. es

Tarkistus 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallisen vehnän, ohran ja maissin 
osalta 1 päivästä marraskuuta 31 päivään 
toukokuuta;

a) tavallisen vehnän, durumvehnän, ohran, 
maissin ja durran osalta 1 päivästä 
marraskuuta 31 päivään toukokuuta;

Or. es

Perustelu

Ei ole asianmukaista jättää näitä kahta tuotetta turvaverkon ulkopuolelle.

Tarkistus 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) naudan- ja vasikanlihan osalta koko 
markkinointivuoden ajan;

c) naudan-, vasikan- ja sianlihan osalta 
1 päivästä tammikuuta 31 päivään 
joulukuuta;

Or. pl
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Perustelu

Seurausta 10 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 674
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
1 päivästä maaliskuuta 31 päivään 
elokuuta.

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
läpi vuoden.

Or. en

Tarkistus 675
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
1 päivästä maaliskuuta 31 päivään 
elokuuta.

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
läpi vuoden.

Or. en

Tarkistus 676
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
1 päivästä maaliskuuta 31 päivään 

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
läpi vuoden.
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elokuuta.

Or. en

Tarkistus 677
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
1 päivästä maaliskuuta 31 päivään 
elokuuta.

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
1 päivästä maaliskuuta 1 päivään 
tammikuuta.

Or. en

Tarkistus 678
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
1 päivästä maaliskuuta 31 päivään 
elokuuta.

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
1 päivästä maaliskuuta 31 päivään 
joulukuuta.

Or. de

Tarkistus 679
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 11 artiklassa tarkoitettujen 
jaksojen aikana julkinen interventio

1. Edellä 11 artiklassa tarkoitetun jakson
aikana julkinen interventio
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on looginen seuraus 11 artiklaan ehdotetusta muutoksesta (julkinen interventio on 
mahdollista samaan aikaan kaikille aloille, joille se on mahdollista).

Tarkistus 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) voidaan avata ohralle, maissille ja 
paddy- eli raakariisille (mukaan lukien 
tietyt paddy- eli raakariisin lajikkeet tai 
tyypit) komission toimesta 
täytäntöönpanosäädöksillä 
markkinatilanteen sitä vaatiessa. Nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen;

b) avataan ohralle, maissille, 
durumvehnälle, durralle ja paddy- eli 
raakariisille (mukaan lukien tietyt paddy-
eli raakariisin lajikkeet tai tyypit) 
komission toimesta 
täytäntöönpanosäädöksillä 
markkinatilanteen sitä vaatiessa. Nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen;

Or. es

Tarkistus 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) voidaan avata ohralle, maissille ja 
paddy- eli raakariisille (mukaan lukien 
tietyt paddy- eli raakariisin lajikkeet tai 
tyypit) komission toimesta 
täytäntöönpanosäädöksillä 
markkinatilanteen sitä vaatiessa. Nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

b) voidaan avata ohralle, maissille ja 
paddy- eli raakariisille (mukaan lukien 
tietyt paddy- eli raakariisin lajikkeet tai 
tyypit) komission toimesta 
täytäntöönpanosäädöksillä vain, jos 
epäsuotuinen markkinatilanne edellyttää 
sitä. Nämä täytäntöönpanosäännökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
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tarkastelumenettelyä noudattaen; tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen;

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että interventio voidaan toteuttaa vain epäsuotuisissa 
markkinatilanteissa.

Tarkistus 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) voidaan avata ohralle, maissille ja 
paddy- eli raakariisille (mukaan lukien 
tietyt paddy- eli raakariisin lajikkeet tai 
tyypit) komission toimesta 
täytäntöönpanosäädöksillä 
markkinatilanteen sitä vaatiessa. Nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen;

b) voidaan avata ohralle, maissille, 
durumvehnälle, durralle ja paddy- eli 
raakariisille (mukaan lukien tietyt paddy-
eli raakariisin lajikkeet tai tyypit) 
komission toimesta 
täytäntöönpanosäädöksillä 
markkinatilanteen sitä vaatiessa. Nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen;

Or. es

Tarkistus 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) voidaan avata naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 18 artiklan 
8 kohdan mukaisesti vahvistetun unionin 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 

c) avataan naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä ennen kuin
18 artiklan 8 kohdan mukaisesti 
vahvistetun unionin ruhojen 
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noteerattu keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan 
a alakohdan mukaisesti vahvistetun 
edustavan ajanjakson ajan alle
1 560 euroa tonnilta.

luokitteluasteikon perusteella noteerattu 
keskimääräinen markkinahinta jossakin 
jäsenvaltiossa tai jonkin jäsenvaltion 
jollakin alueella on 19 artiklan a alakohdan 
mukaisesti nousee 1 560 euroon tonnilta. 
Komissio tarkastelee kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
naudan- ja vasikanlihan interventiohintaa 
ottaen huomioon tuotantokustannusten 
kehityksen edustavalla ajanjaksolla.

Or. en

Tarkistus 684
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) voidaan avata naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 18 artiklan 
8 kohdan mukaisesti vahvistetun unionin 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 
noteerattu keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan 
a alakohdan mukaisesti vahvistetun 
edustavan ajanjakson ajan alle
1 560 euroa tonnilta.

c) avataan naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä ennen kuin
18 artiklan 8 kohdan mukaisesti 
vahvistetun unionin ruhojen 
luokitteluasteikon perusteella noteerattu 
keskimääräinen markkinahinta jossakin 
jäsenvaltiossa tai jonkin jäsenvaltion 
jollakin alueella on 19 artiklan a alakohdan 
mukaisesti nousee 1 560 euroon tonnilta. 
Komissio tarkastelee kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
naudan- ja vasikanlihan interventiohintaa 
ottaen huomioon tuotantokustannusten 
kehityksen edustavalla ajanjaksolla.

Or. en

Tarkistus 685
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) voidaan avata naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 18 artiklan 
8 kohdan mukaisesti vahvistetun unionin 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 
noteerattu keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan 
a alakohdan mukaisesti vahvistetun 
edustavan ajanjakson ajan alle 1 560 euroa 
tonnilta.

c) avataan naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 18 artiklan 
8 kohdan mukaisesti vahvistetun unionin 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 
noteerattu keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan 
a alakohdan mukaisesti vahvistetun 
edustavan ajanjakson ajan alle 1 560 euroa 
tonnilta.

Or. fr

Tarkistus 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) voidaan avata naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 18 artiklan 
8 kohdan mukaisesti vahvistetun unionin 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 
noteerattu keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan 
a alakohdan mukaisesti vahvistetun 
edustavan ajanjakson ajan alle 1 560 euroa 
tonnilta.

c) voidaan avata naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 18 artiklan 
8 kohdan mukaisesti vahvistetun unionin 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 
noteerattu keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan 
a alakohdan mukaisesti vahvistetun 
edustavan ajanjakson ajan alle 
70 prosenttia 7 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa vahvistetusta viitehinnasta.

Or. en

Tarkistus 687
James Nicholson, Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) voidaan avata naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 18 artiklan 
8 kohdan mukaisesti vahvistetun unionin 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 
noteerattu keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan 
a alakohdan mukaisesti vahvistetun 
edustavan ajanjakson ajan alle 1 560 euroa 
tonnilta.

c) voidaan avata naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 18 artiklan 
8 kohdan mukaisesti vahvistetun unionin 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 
noteerattu keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan 
a alakohdan mukaisesti vahvistetun 
edustavan ajanjakson ajan alle 1 560 euroa 
tonnilta. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 688
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komission teksti Tarkistus

c a) voidaan avata komission toimesta 
lampaan- ja vuohenlihalle 
täytäntöönpanosäädöksillä 
markkinatilanteen sitä vaatiessa.

Or. en

Tarkistus 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

c a) voidaan avata komission toimesta 
lampaan- ja vuohenlihalle 
täytäntöönpanosäädöksillä 
markkinatilanteen sitä vaatiessa.

Or. en

Tarkistus 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Komission teksti Tarkistus

c a) komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää avata 
julkisen intervention sianliha-alalla, kun 
sianruhojen unionin keskimääräinen 
markkinahinta, joka on vahvistettu 
unionin jokaisessa jäsenvaltiossa 
edustavilla markkinoilla todettujen ja 
jokaisen maan sikakarjan suhteellista 
merkitystä ilmaisevilla kertoimilla 
painotettujen hintojen perusteella, on alle 
103 prosenttia perushinnasta, ja kun 
hinnan ja tuotantokustannusten suhde on 
otettu huomioon.

Or. pl

Perustelu

Seurausta 10 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. Siinä otetaan huomioon asetuksessa (EY) N:o 
1234/2007 asetetut yksityisen varastoinnin tukiehdot ja tuotantokustannukset. Vuosien 2010-
11 kriisi osoitti, että sianlihantuotannosta voi tulla tuottamatonta paitsi sikakarjan hinnan 
niin muös viljan ja rehun hintojen huomattavan nousun vuoksi. 

Tarkistus 691
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi lopettaa naudan- ja 
vasikanliha-alan julkisen intervention 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 1 kohdan 
c alakohdassa säädetyt edellytykset eivät 
19 artiklan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetun edustavan ajanjakson aikana 
enää täyty.

2. Komissio lopettaa naudan- ja 
vasikanliha-alan julkisen intervention 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 1 kohdan 
c alakohdassa säädetyt edellytykset eivät 
19 artiklan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetun edustavan ajanjakson aikana 
enää täyty.

Or. en

Tarkistus 692
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi lopettaa naudan- ja 
vasikanliha-alan julkisen intervention 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 1 kohdan 
c alakohdassa säädetyt edellytykset eivät 
19 artiklan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetun edustavan ajanjakson aikana 
enää täyty.

2. Komissio lopettaa naudan- ja 
vasikanliha-alan julkisen intervention 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 1 kohdan 
c alakohdassa säädetyt edellytykset eivät 
19 artiklan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetun edustavan ajanjakson aikana 
enää täyty.

Or. en

Tarkistus 693
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan soveltamiseksi 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
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hyväksyvät perussopimuksen 43 artiklan 
2 mukaisesti kattavan luettelon 
perusteista, joiden on täytyttävä, jotta 
markkinatilanteen voidaan katsoa 
edellyttävän julkista interventiota. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että julkisen intervention käynnistämisestä tulee 
objektiivisempaa ja että se on paremmin viljelijöiden ennustettavissa. Sillä ei kuitenkaan 
vahvisteta automaattista järjestelmää.

Tarkistus 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ostaminen kiinteään hintaan tai 
tarjouskilpailumenettelyllä

Tarjouskilpailumenettely

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.

Tarkistus 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ostaminen kiinteään hintaan tai
tarjouskilpailumenettelyllä

Ostaminen tarjouskilpailumenettelyllä
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Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen, jotta taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta.

Tarkistus 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun julkinen interventio on 12 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
avoinna, ostaminen tapahtuu kullakin 
11 artiklassa tarkoitetulla jaksolla 
kiinteään hintaan seuraavissa rajoissa:

Poistetaan.

a) tavallisen vehnän osalta 3 miljoonaa 
tonnia;
b) voin osalta 30 000 tonnia;
c) rasvattoman maitojauheen osalta 
109 000 tonnia.

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.

Tarkistus 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta



AM\907930FI.doc 149/169 PE492.801v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Kun julkinen interventio on 12 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
avoinna, ostaminen tapahtuu kullakin 
11 artiklassa tarkoitetulla jaksolla 
kiinteään hintaan seuraavissa rajoissa:

Poistetaan.

a) tavallisen vehnän osalta 3 miljoonaa 
tonnia;
b) voin osalta 30 000 tonnia;
c) rasvattoman maitojauheen osalta 
109 000 tonnia.

Or. en

Tarkistus 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallisen vehnän osalta 3 miljoonaa 
tonnia;

a) tavallisen vehnän osalta 2,5 miljoonaa 
tonnia;

Or. en

Perustelu

Tämä vähentäisi sen vehnän määrää, jota komissio voi ostaa interventiovarastojen kautta.

Tarkistus 699
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) voin osalta 30 000 tonnia; b) voin osalta 250 000 tonnia;
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Or. de

Tarkistus 700
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) voin osalta 30 000 tonnia; b) voin osalta 70 000 tonnia;

Or. en

Tarkistus 701
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) voin osalta 30 000 tonnia; b) voin osalta 70 000 tonnia;

Or. pt

Tarkistus 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rasvattoman maitojauheen osalta 
109 000 tonnia.

c) rasvattoman maitojauheen osalta 
100 000 tonnia.

Or. en
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Tarkistus 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kun julkinen interventio on 12 artiklan 
1 kohdan mukaisesti avoinna, ostaminen 
tapahtuu enimmäisostohinnan 
määrittämiseksi tarjouskilpailumenettelyllä

Kun julkinen interventio on 12 artiklan 
1 kohdan mukaisesti avoinna, ostaminen 
tapahtuu enimmäisostohinnan 
määrittämiseksi 
tarjouskilpailumenettelyllä.

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.

Tarkistus 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallisen vehnän, voin ja rasvattoman 
maitojauheen osalta 1 kohdassa 
tarkoitettujen rajojen ylittymisen jälkeen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.
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Tarkistus 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallisen vehnän, voin ja rasvattoman 
maitojauheen osalta 1 kohdassa 
tarkoitettujen rajojen ylittymisen jälkeen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ohran, maissin, paddy- eli raakariisin 
sekä naudan- ja vasikanlihan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.

Tarkistus 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ohran, maissin, paddy- eli raakariisin 
sekä naudan- ja vasikanlihan osalta.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen, jotta taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta.

Tarkistus 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ohran, maissin, paddy- eli raakariisin 
sekä naudan- ja vasikanlihan osalta.

b) durumvehnän, ohran, maissin, durran,
paddy- eli raakariisin sekä naudan- ja 
vasikanlihan osalta.

Or. es

Tarkistus 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ohran, maissin, paddy- eli raakariisin 
sekä naudan- ja vasikanlihan osalta.

b) durumvehnän, ohran, maissin, durran,
paddy- eli raakariisin sekä naudan- ja 
vasikanlihan osalta.

Or. es

Tarkistus 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa komissio voi rajoittaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
tarjouskilpailumenettelyt johonkin 
jäsenvaltioon tai jonkin jäsenvaltion 
johonkin alueeseen, tai jollei 14 artiklan 
2 kohdasta muuta johdu, määrittää 
julkisen intervention ostohinnat jollekin 
jäsenvaltiolle tai jonkin jäsenvaltion 
jollekin alueelle keskimääräisten 
tilastoitujen markkinahintojen 
perusteella. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa komissio voi rajoittaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
tarjouskilpailumenettelyt johonkin 
jäsenvaltioon tai jonkin jäsenvaltion 
johonkin alueeseen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.

Tarkistus 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa komissio voi rajoittaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
tarjouskilpailumenettelyt johonkin 
jäsenvaltioon tai jonkin jäsenvaltion 
johonkin alueeseen, tai jollei 14 artiklan 
2 kohdasta muuta johdu, määrittää
julkisen intervention ostohinnat jollekin 
jäsenvaltiolle tai jonkin jäsenvaltion 
jollekin alueelle keskimääräisten 

Erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa komissio voi rajoittaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
tarjouskilpailumenettelyt johonkin 
jäsenvaltioon tai jonkin jäsenvaltion 
johonkin alueeseen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.



AM\907930FI.doc 155/169 PE492.801v01-00

FI

tilastoitujen markkinahintojen 
perusteella. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Julkisen intervention hinta tarkoittaa 1. Julkisen intervention hinta tarkoittaa 
enimmäishintaa, jolla julkiseen 
interventioon hyväksytyt tuotteet voidaan 
ostaa tarjouskilpailulla.

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.

Tarkistus 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hintaa, jolla tuotteet on ostettava 
julkisessa interventiossa, silloin kun se 
tapahtuu kiinteään hintaan; tai

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.

Tarkistus 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hintaa, jolla tuotteet on ostettava 
julkisessa interventiossa, silloin kun se 
tapahtuu kiinteään hintaan; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta.

Tarkistus 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) enimmäishintaa, jolla julkiseen 
interventioon hyväksytyt tuotteet voidaan 
ostaa, silloin kun se tapahtuu 
tarjouskilpailulla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
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yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.

Tarkistus 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) enimmäishintaa, jolla julkiseen 
interventioon hyväksytyt tuotteet voidaan 
ostaa, silloin kun se tapahtuu
tarjouskilpailulla.

b) enimmäishintaa, jolla julkiseen 
interventioon hyväksytyt tuotteet voidaan 
ostaa tarjouskilpailulla.

Or. en

Tarkistus 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on tavallisen vehnän, ohran, maissin, 
paddy- eli raakariisin ja rasvattoman 
maitojauheen osalta vastattava 7 artiklassa 
vahvistettuja vastaavia viitehintoja, kun 
kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista 
ostoista, eikä se saa ylittää vastaavia 
viitehintoja, kun kyse on tarjouskilpailulla 
tapahtuvista ostoista;

a) ei saa tavallisen vehnän, ohran, maissin, 
paddy- eli raakariisin ja rasvattoman 
maitojauheen osalta ylittää vastaavia 
viitehintoja;

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.
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Tarkistus 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on tavallisen vehnän, ohran, maissin, 
paddy- eli raakariisin ja rasvattoman 
maitojauheen osalta vastattava 7 artiklassa 
vahvistettuja vastaavia viitehintoja, kun 
kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista 
ostoista, eikä se saa ylittää vastaavia 
viitehintoja, kun kyse on tarjouskilpailulla 
tapahtuvista ostoista;

a) ei saa tavallisen vehnän, ohran, maissin, 
paddy- eli raakariisin ja rasvattoman 
maitojauheen osalta ylittää vastaavia 
viitehintoja;

Or. en

Tarkistus 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on tavallisen vehnän, ohran, maissin, 
paddy- eli raakariisin ja rasvattoman 
maitojauheen osalta vastattava 7 artiklassa 
vahvistettuja vastaavia viitehintoja, kun 
kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista 
ostoista, eikä se saa ylittää vastaavia 
viitehintoja, kun kyse on tarjouskilpailulla 
tapahtuvista ostoista;

a) on tavallisen vehnän, durumvehnän,
ohran, maissin, durran, paddy- eli 
raakariisin ja rasvattoman maitojauheen 
osalta vastattava 7 artiklassa vahvistettuja 
vastaavia viitehintoja, kun kyse on 
kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä 
se saa ylittää vastaavia viitehintoja, kun 
kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista 
ostoista;

Or. es

Tarkistus 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on tavallisen vehnän, ohran, maissin, 
paddy- eli raakariisin ja rasvattoman 
maitojauheen osalta vastattava 7 artiklassa 
vahvistettuja vastaavia viitehintoja, kun 
kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista 
ostoista, eikä se saa ylittää vastaavia 
viitehintoja, kun kyse on tarjouskilpailulla 
tapahtuvista ostoista;

a) on tavallisen vehnän, durumvehnän,
ohran, maissin, durran, paddy- eli 
raakariisin ja rasvattoman maitojauheen 
osalta vastattava 7 artiklassa vahvistettuja 
vastaavia viitehintoja, kun kyse on 
kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä 
se saa ylittää vastaavia viitehintoja, kun 
kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista 
ostoista;

Or. es

Tarkistus 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on tavallisen vehnän, ohran, maissin, 
paddy- eli raakariisin ja rasvattoman 
maitojauheen osalta vastattava 7 artiklassa 
vahvistettuja vastaavia viitehintoja, kun 
kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista 
ostoista, eikä se saa ylittää vastaavia
viitehintoja, kun kyse on tarjouskilpailulla 
tapahtuvista ostoista;

a) on tavallisen vehnän, durumvehnän,
ohran, maissin, paddy- eli raakariisin, 
durran ja rasvattoman maitojauheen osalta 
vastattava 7 artiklassa vahvistettuja 
vastaavia viitehintoja, kun kyse on 
kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä 
se saa ylittää vastaavia viitehintoja, kun 
kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista 
ostoista;

Or. it

Tarkistus 722
Brian Simpson, Åsa Westlund



PE492.801v01-00 160/169 AM\907930FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on voin osalta vastattava 90:tä 
prosenttia 7 artiklassa vahvistetusta 
viitehinnasta, kun kyse on kiinteään 
hintaan tapahtuvista ostoista, eikä se saa
ylittää 90:tä prosenttia viitehinnasta, kun 
kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista 
ostoista;

b) ei saa voin osalta ylittää 90:tä prosenttia 
viitehinnasta;

Or. en

Perustelu

Kaikki ostot on suoritettava tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. Näin taataan paras vastine 
rahoille ja lisätään markkinasuuntautuneisuutta. Samalla saavutetaan myös 
yksinkertaistamistavoite, koska näin taataan, että samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin 
interventioihin.

Tarkistus 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on voin osalta vastattava 90:tä 
prosenttia 7 artiklassa vahvistetusta 
viitehinnasta, kun kyse on kiinteään 
hintaan tapahtuvista ostoista, eikä se saa
ylittää 90:tä prosenttia viitehinnasta, kun 
kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista 
ostoista;

b) ei saa voin osalta ylittää 90:tä prosenttia 
viitehinnasta;

Or. en

Tarkistus 724
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) on naudan- ja vasikanlihan osalta 
vastattava enintään 12 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua hintaa.

c) on naudan- ja vasikanlihan osalta 
vastattava enintään 90 prosenttia 
7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
vahvistettua viitehintaa.

Or. pt

Tarkistus 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen intervention hintojen on tavallisen 
vehnän, ohran, maissin ja paddy- eli 
raakariisin osalta oltava riippumattomia 
laadullisista syistä johtuvista 
hinnankorotuksista tai -alennuksista. 
Ottaen lisäksi huomioon tarve varmistaa, 
että tuotanto suunnataan tiettyihin paddy-
eli raakariisin lajikkeisiin, siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 160 artiklan mukaisesti 
julkisen intervention hintaan tehtävien 
korotusten ja alennusten vahvistamiseksi.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen intervention hintojen on tavallisen 
vehnän, ohran, maissin ja paddy- eli 
raakariisin osalta oltava riippumattomia 
laadullisista syistä johtuvista 
hinnankorotuksista tai -alennuksista. 
Lisäksi

a) sen varmistamiseksi, että tuotanto 
suunnataan tiettyihin paddy- eli raakariisin 
lajikkeisiin, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti julkisen intervention hintaan 
tehtävien korotusten ja alennusten 
vahvistamiseksi;

b) sen kannustamiseksi, että tehdään 
pitkän aikavälin viljelysopimuksia 
tuottajien ja viljaa ostavien tahojen 
välillä, siirretään komissiolle valta antaa 
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delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti julkisten interventiohintojen 
nostojen vahvistamiseksi.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön "pehmeitä välineitä", joilla kannustetaan 
maataloustuottajia, -jalostajia ja -kauppiaita tekemään vähintään vuoden mittaisia 
sopimuksia.  Näin voitaisiin tehdä lisäämällä viljelysopimusten kattamien tuotteiden julkista 
interventiohintaa. Yhteisen maatalouspolitiikan ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 
markinahäiriöiden ehkäiseminen, millä rajoitetaan ärkeiden interventioiden soveltamista.

Tarkistus 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen intervention hintojen on tavallisen 
vehnän, ohran, maissin ja paddy- eli 
raakariisin osalta oltava riippumattomia 
laadullisista syistä johtuvista 
hinnankorotuksista tai -alennuksista. 
Ottaen lisäksi huomioon tarve varmistaa, 
että tuotanto suunnataan tiettyihin paddy-
eli raakariisin lajikkeisiin, siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 160 artiklan mukaisesti julkisen 
intervention hintaan tehtävien korotusten ja 
alennusten vahvistamiseksi.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen intervention hintojen on tavallisen 
vehnän, durumvehnän, ohran, maissin, 
durran ja paddy- eli raakariisin osalta 
oltava riippumattomia laadullisista syistä 
johtuvista hinnankorotuksista tai 
-alennuksista. Ottaen lisäksi huomioon 
tarve varmistaa, että tuotanto suunnataan 
tiettyihin paddy- eli raakariisin lajikkeisiin, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti julkisen intervention hintaan 
tehtävien korotusten ja alennusten 
vahvistamiseksi.

Or. es

Tarkistus 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen intervention hintojen on tavallisen 
vehnän, ohran, maissin ja paddy- eli 
raakariisin osalta oltava riippumattomia 
laadullisista syistä johtuvista 
hinnankorotuksista tai -alennuksista. 
Ottaen lisäksi huomioon tarve varmistaa, 
että tuotanto suunnataan tiettyihin paddy-
eli raakariisin lajikkeisiin, siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 160 artiklan mukaisesti julkisen 
intervention hintaan tehtävien korotusten ja 
alennusten vahvistamiseksi.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen intervention hintojen on tavallisen 
vehnän, durumvehnän, ohran, maissin, 
durran ja paddy- eli raakariisin osalta 
oltava riippumattomia laadullisista syistä 
johtuvista hinnankorotuksista tai 
-alennuksista. Ottaen lisäksi huomioon 
tarve varmistaa, että tuotanto suunnataan 
tiettyihin paddy- eli raakariisin lajikkeisiin, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti julkisen intervention hintaan 
tehtävien korotusten ja alennusten 
vahvistamiseksi.

Or. es

Tarkistus 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen intervention hintojen on tavallisen 
vehnän, ohran, maissin ja paddy- eli 
raakariisin osalta oltava riippumattomia 
laadullisista syistä johtuvista 
hinnankorotuksista tai -alennuksista. 
Ottaen lisäksi huomioon tarve varmistaa, 
että tuotanto suunnataan tiettyihin paddy-
eli raakariisin lajikkeisiin, siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 160 artiklan mukaisesti julkisen 
intervention hintaan tehtävien korotusten ja
alennusten vahvistamiseksi.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen intervention hintojen on tavallisen 
vehnän, durumvehnän, ohran, maissin, 
durran ja paddy- eli raakariisin osalta 
oltava riippumattomia laadullisista syistä 
johtuvista hinnankorotuksista tai 
-alennuksista. Ottaen lisäksi huomioon 
tarve varmistaa, että tuotanto suunnataan 
tiettyihin paddy- eli raakariisin lajikkeisiin, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti julkisen intervention hintaan 
tehtävien korotusten ja alennusten 
vahvistamiseksi.
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Or. it

Tarkistus 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vältetään markkinahäiriöt; a) vahvistetaan julkisia 
markkinasääntelyvälineitä;

Or. pt

Tarkistus 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi asetuksessa (EU) N:o […] 
vahvistetussa unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden 
jakeluohjelmassa, jos kyseisessä 
ohjelmassa niin säädetään. Tällaisten 
tuotteiden kirjanpitoarvon on tällaisessa 
tapauksessa vastattava 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua asiaankuuluvaa 
vahvistettua julkisen intervention hintaa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 731
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi asetuksessa (EU) N:o […] 
vahvistetussa unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden 
jakeluohjelmassa, jos kyseisessä 
ohjelmassa niin säädetään. Tällaisten 
tuotteiden kirjanpitoarvon on tällaisessa 
tapauksessa vastattava 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua asiaankuuluvaa 
vahvistettua julkisen intervention hintaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Haluamme poistaa säännöksen, jonka mukaan interventiovarastot annetaan 
vähävaraisimmille henkilöille. Kyse ei ole yhteiskunnallisen vastuun puutteesta vaan siitä, 
että varmistetaan, että YMP on maataloutta eikä sosiaalipolitiikkaa.

Tarkistus 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi asetuksessa (EU) N:o […] 
vahvistetussa unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden 
jakeluohjelmassa, jos kyseisessä 
ohjelmassa niin säädetään. Tällaisten 
tuotteiden kirjanpitoarvon on tällaisessa 
tapauksessa vastattava 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua asiaankuuluvaa 
vahvistettua julkisen intervention hintaa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi asetuksessa (EU) N:o […] 
vahvistetussa unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden 
jakeluohjelmassa, jos kyseisessä 
ohjelmassa niin säädetään. Tällaisten 
tuotteiden kirjanpitoarvon on tällaisessa 
tapauksessa vastattava 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua asiaankuuluvaa 
vahvistettua julkisen intervention hintaa.

Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi asetuksessa (EU) N:o […] 
vahvistetussa unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden 
jakeluohjelmassa. Tällaisten tuotteiden 
kirjanpitoarvon on tällaisessa tapauksessa 
vastattava 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua asiaankuuluvaa vahvistettua 
julkisen intervention hintaa.

Or. en

Tarkistus 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi asetuksessa (EU) N:o […] 
vahvistetussa unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden 
jakeluohjelmassa, jos kyseisessä 
ohjelmassa niin säädetään. Tällaisten 
tuotteiden kirjanpitoarvon on tällaisessa 
tapauksessa vastattava 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua asiaankuuluvaa 
vahvistettua julkisen intervention hintaa.

Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi ennen kaikkea asetuksessa 
(EU) N:o […] vahvistetussa unionin 
vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Tällaisten tuotteiden kirjanpitoarvon on 
tällaisessa tapauksessa vastattava 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
asiaankuuluvaa vahvistettua julkisen 
intervention hintaa.

Or. es
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Perustelu

Järjestelmän oikeusperustasta riippumatta julkisen intervention tuotteet olisi asetettava 
käytettäviksi silloin, kun niitä eniten tarvitaan.

Tarkistus 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi asetuksessa (EU) N:o […] 
vahvistetussa unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden 
jakeluohjelmassa, jos kyseisessä 
ohjelmassa niin säädetään. Tällaisten 
tuotteiden kirjanpitoarvon on tällaisessa 
tapauksessa vastattava 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua asiaankuuluvaa 
vahvistettua julkisen intervention hintaa.

Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi ennen kaikkea asetuksessa 
(EU) N:o […] vahvistetussa unionin 
vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Tällaisten tuotteiden kirjanpitoarvon on 
tällaisessa tapauksessa vastattava 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
asiaankuuluvaa vahvistettua julkisen 
intervention hintaa.

Or. es

Perustelu

Tämä viittaus olisi säilytettävä YMJ-astuksessa. Olisi tehtävä selväksi, että tämän olisi oltava 
julkisen intervention tuotteiden ensisijainen käyttö, koska sen on todettu olevan hyvin tehokas 
menetelmä 25-vuotisen historiansa aikana. Se on myös ollut merkittävässä roolissa sellaisten 
markkinahäiriöiden estämisessä, jostka johtuvat julkisen intervention tuotteiden suuren 
määrän asettamisesta markkinoille.

Tarkistus 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Pakollinen tuki

1. Yksityisen varastoinnin tukea 
myönnetään voille, joka on tuotettu 
suoraan ja pelkästään lehmänmaidosta 
saadusta kermasta.
2. Komissio hyväksyy tätä alajaksoa 
koskevat ehdot ja vaatimukset sekä voin 
yksityisen varastoinnin pakollisen tuen 
määrän siirretyillä säädöksillä
160 artiklan mukaisesti ja 
täytäntöönpanosäädöksillä 162 artiklan 
2 kohdan mukaista tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

Koska kiiöt lakkautetaan on varmistettava pehmeä lasku. Siksi pakollinen tuki on säilytettövä 
ainakin kaksi lisävuotta. Sen jälkeen komission olisi päätettävä markkinatilanteesta riippuen 
sen mahdollisuudesta.

Tarkistus 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Pakollinen tuki

1. Yksityisen varastoinnin tukea 
myönnetään voille, joka on tuotettu 
suoraan ja pelkästään lehmänmaidosta 
saadusta kermasta.
2. Komissio hyväksyy tätä alajaksoa 
koskevat ehdot ja vaatimukset siirretyillä 
säädöksillä 160 artiklan mukaisesti ja 
täytäntöönpanosäädöksillä 162 artiklan 



AM\907930FI.doc 169/169 PE492.801v01-00

FI

2 kohdan mukaista tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
3. Neuvosto hyväksyy voin yksityiselle 
varastoinnille myönnettävän tuen 
vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Koska kiintiöt lakkautetaan on oltava varovaisia ja varmistettava pehmeä lasku. Pakollinen 
apu on siten säilytettävä ainakin kahden vuoden ajan. Sen jälkeen komission olisi päätettävä 
markkinatilanteesta riippuen sen mahdollisuudesta.


