
AM\907936FI.doc PE492.804v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2011/0281(COD)

25.7.2012

TARKISTUKSET
1849 - 2094

Mietintöluonnos
Michel Dantin
(PE485.843v01-00)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus);

Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0626 final/3 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))



PE492.804v01-00 2/165 AM\907936FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\907936FI.doc 3/165 PE492.804v01-00

FI

Tarkistus 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
II osa – II osasto – III luku – 3 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 A JAKSO
SOPIMUSJÄRJESTELMÄT

113 a artikla
Sopimussuhteet

1. Rajoittamatta maito- ja maitotuotealaa 
koskevan 104 a ja 105 a artiklan ja 
sokerialaa koskevan 101 artiklan 
soveltamista, jos jäsenvaltio päättää, että 
kustakin sen alueella tapahtuvasta tämän 
asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen maataloustuotteiden 
toimituksesta tuottajalta jalostajalle tai 
jakelijalle on laadittava osapuolten 
välinen kirjallinen sopimus, tai päättää, 
että ensiostajan on tehtävä kirjallinen 
tarjous tuottajan toimittamia 
maataloustuotteita koskevasta 
sopimuksesta, sopimuksen tai tarjouksen 
on täytettävä 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset.
Jos jäsenvaltio päättää, että kyseisten 
tuotteiden toimitusten tuottajalta ostajalle 
on kuuluttava osapuolten välisen 
kirjallisen sopimuksen piiriin, sen on 
myös päätettävä, mitkä toimituksen 
vaiheet kuuluvat tällaisen sopimuksen 
piiriin, jos kyseisten tuotteiden toimitus 
tapahtuu yhden tai useamman välittäjän 
toimesta.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kyseisten alojen sopimuksia noudatetaan, 
ja otettava käyttöön sovittelumenetelmä 
sellaisia tilanteita varten, joissa tällaisia 
sopimuksia ei voida tehdä keskenään 
sopien, oikeudenmukaisten 
sopimussuhteiden varmistamiseksi.
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2. Sopimus ja tarjous sopimuksen 
tekemisestä on
a) tehtävä ennen toimitusta;
b) tehtävä kirjallisesti; ja
c) siihen on sisällyttävä erityisesti 
seuraavat tiedot:
i) toimituksesta maksettava hinta,
– jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa 
vahvistettu, tai
– joka lasketaan yhdistämällä erilaisia 
sopimuksessa mainittuja tekijöitä, joita 
voivat olla markkinaindikaattorit, jotka 
heijastelevat markkinaolojen vaihtelua, 
toimitettu määrä ja toimitettujen 
maataloustuotteiden laatu tai koostumus;
ii) kyseisten tuotteiden määrä ja laatu, 
joka voidaan toimittaa tai on toimitettava, 
sekä tällaisten toimitusten ajankohta;
iii) sopimuksen kesto, jolloin sopimus voi 
olla joko määräaikainen tai toistaiseksi 
voimassa oleva siten, että sopimukseen 
sisällytetään irtisanomislauseke;
iv) maksuaikoja ja -menettelyjä koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot;
v) maataloustuotteiden keräämistä tai 
toimittamista koskevat järjestelyt; ja
vi) ylivoimaisen esteen sattuessa 
sovellettavat säännöt.
3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sopimusta ja/tai tarjousta 
sopimuksen tekemisestä ei vaadita silloin, 
kun tuottaja toimittaa kyseiset tuotteet 
osuuskunnalle, jonka jäsen tuottaja on, 
jos kyseisen osuuskunnan sääntöihin tai 
näillä säännöillä vahvistettuihin taikka 
niistä johdettuihin sääntöihin ja 
päätöksiin sisältyy määräyksiä, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat 2 kohdan a, b 
ja c alakohdan säännöksiä.
4. Kaikista tuottajan, kerääjän, jalostajan 
tai jakelijan tekemien 
maataloustuotteiden toimitusta koskevien 
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sopimusten näkökohdista, 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut näkökohdat 
mukaan luettuina, voidaan vapaasti 
neuvotella osapuolten kesken.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
määrätään
i) jos jäsenvaltio päättää tehdä 
maataloustuotteiden toimituksia koskevat 
kirjalliset sopimukset pakollisiksi tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, se voi 
määrittää vähimmäiskeston, jota 
sovelletaan ainoastaan tuottajan ja 
maataloustuotteiden ensiostajan välisiin 
kirjallisiin sopimuksiin. Tämän 
vähimmäiskeston on oltava vähintään 
kuusi kuukautta, ja se ei saa haitata 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa;
ii) jos jäsenvaltio päättää, että 
maataloustuotteiden ensiostajan on 
1 kohdan mukaisesti tehtävä viljelijälle 
kirjallinen tarjous sopimuksen 
tekemisestä, se voi säätää, että tarjouksen 
on sisällettävä kansallisessa 
lainsäädännössä tältä osin vahvistettu 
sopimuksen vähimmäiskesto. Tällaisen 
vähimmäiskeston on oltava vähintään 
kuusi kuukautta, eikä se saa haitata 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.
Toinen kohta ei rajoita tuottajan oikeutta 
hylätä tällainen vähimmäiskesto, jos 
hylkääminen tehdään kirjallisesti. Tässä 
tapauksessa osapuolet voivat vapaasti 
neuvotella kaikista sopimuksen ehdoista, 
mukaan luettuina 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetut ehdot.
5. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät tässä 
artiklassa tarkoitettuja vaihtoehtoja, on 
ilmoitettava komissiolle, miten niitä 
sovelletaan.
6. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan toimenpiteet, jotka ovat 
tarpeen tämän artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdan sekä 3 kohdan 
yhdenmukaista soveltamista varten, sekä 
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toimenpiteet, jotka liittyvät jäsenvaltioiden 
tämän artiklan mukaisesti tekemiin 
ilmoituksiin.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella lisätään vain uusi alakohta esittelijän 113 a artiklan 1 alakohtaan (Dantinin 
mietinnön tarkistus 333). Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevan asetuksen (EU) 
N:o 261/2012 hyväksyminen katsottiin laajalti edistysaskeleeksi elintarvikkeiden 
toimitusketjun suhteiden osalta. On annettava kaikille aloille mahdollisuus hyödyntää 
vapaaehtoista sopimusjärjestelmää.

Tarkistus 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
113 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

113 a artikla
Sopimussuhteet

1. Jos jäsenvaltio päättää, että tuotteen 
toimituksista tuottajalta jalostajalle on 
laadittava osapuolten välinen kirjallinen 
sopimus, sopimuksen on täytettävä 
2 kohdassa vahvistetut edellytykset. 
Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa asianomaisen jäsenvaltion on 
myös päätettävä, että jos tuotteen toimitus 
tapahtuu yhden tai useamman kerääjän 
välityksellä, osapuolten välinen sopimus 
koskee toimituksen kaikkia vaiheita. 
Tässä tarkoituksessa ’kerääjällä’ 
tarkoitetaan yritystä, joka kuljettaa 
tuotteen tuottajalta tai toiselta kerääjältä 
jalostajalle tai toiselle kerääjälle, ja 
tuotteen omistusoikeus siirtyy kussakin 
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tapauksessa.
2. Sopimukseen sovelletaan seuraavaa:
a) se on tehtävä ennen toimitusta;
b) se on tehtävä kirjallisesti;  ja
c) siihen on sisällyttävä erityisesti
seuraavat tiedot:
i) toimituksesta maksettava hinta,
– jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa 
vahvistettu, ja/tai
– joka vaihtelee ainoastaan sopimuksessa 
mainittujen tekijöiden perusteella; näitä 
tekijöitä ovat erityisesti 
markkinaindikaattoreiden perusteella 
arvioitu markkinatilanteen kehitys, 
toimitetut määrät ja toimitetun tuotteen 
laatu tai koostumus;
ii) määrä, joka voidaan toimittaa ja/tai on 
toimitettava, sekä toimitusten ajankohta;
iii) sopimuksen kesto, joka voi olla 
määräämätön, mutta sopimukseen on 
tällöin sisällytettävä irtisanomislauseke.
3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
määrätään, sopimusta ei vaadita silloin, 
kun jalostaja, jolle tuottaja toimittaa 
tuotteen, on osuuskunta, johon tämä 
tuottaja kuuluu, ja kyseisen osuuskunnan 
perussääntöihin sisältyy määräyksiä, 
jotka vaikutukseltaan vastaavat 2 kohdan 
a, b ja c kohdassa vahvistettuja 
säännöksiä.
4. Kaikista tuottajan, kerääjän tai 
jalostajan tekemien tuotteiden toimitusta 
koskevien sopimusten näkökohdista, 
2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut 
näkökohdat mukaan luettuina, voidaan 
vapaasti neuvotella osapuolten kesken.
5. Komissio voi tämän artiklan 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi hyväksyä tarvittavat 
toimenpiteet täytäntöönpanosäädöksillä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
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noudattaen.

Or. es

Tarkistus 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
113 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

113 b artikla
Sopimusneuvottelut
1. Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun alan 106 artiklan nojalla 
hyväksytty tuottajaorganisaatio voi 
neuvotella tuottajajäsentensä puolesta 
maataloustuotteiden toimittamista 
tuottajalta jalostajalle tai välittäjälle tai 
jakelijalle koskevan sopimuksen, joka 
kattaa jäsenten koko yhteistuotannon tai 
osan siitä.
2. Tuottajaorganisaation johtamia 
neuvotteluja voidaan käydä
a) riippumatta siitä, siirretäänkö kyseisten 
tuotteiden omistusoikeus tuottajalta 
tuottajaorganisaatiolle vai ei;
b) riippumatta siitä, onko neuvoteltu hinta 
sama kaikkien vai pelkästään joidenkin 
tuottajajäsenten yhteistuotannolle;
c) jos asianomaiset tuottajat eivät ole 
minkään muun sellaisen 
tuottajaorganisaation jäseniä, joka niin 
ikään neuvottelee tällaisia sopimuksia 
niiden puolesta; jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin myöntää poikkeuksia tästä 
edellytyksestä asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, joissa 
tuottajilla on kaksi toisistaan erillistä 
tuotantoyksikköä eri maantieteellisillä 
alueilla;
d) jos kyseisiä tuotteita ei koske tuottajan 
osuuskuntajäsenyydestä aiheutuva 
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velvoite toimittaa tuotteita osuuskunnan 
säännöissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti tai näillä säännöillä 
vahvistettujen tai niistä johdettujen 
sääntöjen ja päätösten mukaisesti; ja
e) jos tuottajaorganisaatio ilmoittaa 
tällaisten neuvottelujen kohteena olevien 
maataloustuotteiden määrän sen 
jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, jossa tai 
joissa se toimii.
3. Tämän artiklan soveltamiseksi 
viittauksilla tuottajaorganisaatioihin 
tarkoitetaan myös 
tuottajaorganisaatioiden liittoja.
4. Jäsenvaltioiden, joissa käydään tämän 
artiklan mukaisia neuvotteluja, on 
ilmoitettava komissiolle 2 kohdan 
e alakohdan soveltamisesta.
5. Kynnysarvot tuotantomäärille, joihin 
voidaan soveltaa yhteisiä neuvotteluja, on 
esitetty asetuksen liitteessä.

Or. fr

Tarkistus 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
113 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

113 b artikla
Sopimusneuvottelut

1. Edellä olevan 106 artiklan mukaisesti 
hyväksytty tuottajaorganisaatio voi 
neuvotella tuottajajäsentensä puolesta 
tuotteen toimittamista tuottajalta 
jalostajalle tai 100 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitetulle 
kerääjälle koskevan sopimuksen, joka 
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kattaa jäsenten koko yhteistuotannon tai 
osan siitä.
2. Tuottajaorganisaatio voi käydä 
neuvotteluja
a) riippumatta siitä, siirretäänkö tuotteen 
omistusoikeus tuottajalta 
tuottajaorganisaatiolle vai ei;
b) riippumatta siitä, onko neuvoteltu hinta 
sama kaikkien vai pelkästään joidenkin 
tuottajajäsenten yhteistuotannolle;
c) jos kyseisten neuvottelujen kohteena 
olevan tietyn tuottajaorganisaation 
tuottaman tuotteen kokonaismäärä on 
enintään
i) 3,5 prosenttia unionin 
kokonaistuotannosta; ja
ii) 33 prosenttia kyseisen 
tuottajaorganisaation neuvottelemasta 
tietyn jäsenvaltion kansallisesta 
kokonaistuotannosta; ja
iii) 33 prosenttia kyseisen 
tuottajaorganisaation neuvottelemasta 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlasketusta 
kansallisesta kokonaistuotannosta;
d) jos asianomaiset tuottajat eivät ole 
minkään muun sellaisen 
tuottajaorganisaation jäseniä, joka niin 
ikään neuvottelee tällaisia sopimuksia 
niiden puolesta;
e) jos tuottajaorganisaatio ilmoittaa 
asiasta sen jäsenvaltion / niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa/joissa se toimii.
3. Tämän artiklan soveltamiseksi 
viittauksilla tuottajaorganisaatioihin 
tarkoitetaan myös 
tuottajaorganisaatioiden liittoja. Ottaen 
huomioon tarve varmistaa, että kyseisiä 
liittoja valvotaan asianmukaisesti, 
siirretään komissiolle 160 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen valta 
antaa delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat edellytyksiä tällaisten liittojen 
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hyväksymiseksi.
4. Sen estämättä, mitä 2 kohdan 
c alakohdan ii ja iii alakohdassa 
määrätään, toisessa kohdassa tarkoitettu 
kilpailuviranomainen voi myös silloin, 
kun 33 prosentin raja ei ylity, yksittäisessä 
tapauksessa päättää olla sallimatta 
tuottajaorganisaation neuvotteluja, jos se 
katsoo sen olevan välttämätöntä kilpailun 
säilyttämiseksi tai kyseisen viranomaisen 
alueen pienille ja keskisuurille 
jalostusyrityksille aiheutuvan vakavan 
haitan välttämiseksi.
Silloin, kun neuvottelut kattavat 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
tuotannon, komissio tekee tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
päätöksen täytäntöönpanosäädöksellä 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 14 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Muissa tapauksissa 
päätöksen tekee sen jäsenvaltion 
kansallinen kilpailuviranomainen, jonka 
tuotannon neuvottelut kattavat. Tämän 
kohdan ensimmäisessä ja toisessa 
alakohdassa tarkoitettuja päätöksiä ei 
sovelleta ennen kuin ne on annettu 
tiedoksi asianomaisille yrityksille.
5. Tässä artiklassa tarkoitetaan
a) 'kansallisella kilpailuviranomaisella' 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 5 artiklassa 
tarkoitettua viranomaista;
b) 'pk-yrityksellä' komission suosituksessa 
2003/361/EY tarkoitettua mikroyritystä 
taikka pientä tai keskisuurta yritystä.

Or. es

Perustelu

YMP:n olisi kannustettava maatalousosuuskuntien perustamista ja tuottajan ja jalostajan 
välisten sopimusten tekemistä laajentamalla maitoalalla käytössä olevia järjestelyjä muille 
aloille.
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Tarkistus 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
113 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

113 b artikla
Sopimusneuvottelut muiden alojen kanssa
Sopimusneuvottelut muilla aloilla, 
hedelmä- ja vihannesala ja jalostajat 
mukaan lukien
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen hyväksytään säännökset, 
joiden nojalla hyväksytyt 
tuottajaorganisaatiot ja viljelijöiden 
osuuskunnat tai niiden liitot voivat 
neuvotella ostajan kanssa mahdollisten 
sopimusten ehdoista, mukaan lukien 
eräiden jäsenten tuotannon hinnoista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 104 ja 
105 artiklan soveltamista.
Eri tuotantoalojen tehokkaan kilpailun 
säilyttämiseksi tätä mahdollisuutta olisi 
sovellettava asianmukaisin määrällisin 
rajoin, jotka Euroopan parlamentti ja 
neuvosto vahvistavat yhdessä, kuten 
maitoalalla. Rajana voi olla esimerkiksi 
prosenttiosuus unionin tuotannosta tai 
jonkin kyseisten neuvottelujen kohteena 
olevan jäsenvaltion tuotannosta.
Neuvoteltaessa ensimmäisessä 
alakohdassa lueteltujen tuottajien ja 
ostajien välisten mahdollisten sopimusten 
hinnoista edellisessä alakohdassa 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja jotta 
koko toimitusketjun aikana syntynyt 
lisäarvo voidaan jakaa 
oikeudenmukaisemmin, voidaan ottaa 
huomioon tuotantokustannuksiin liittyvät 
objektiiviset indikaattorit.
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Or. es

Perustelu

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

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

Tarkistus 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
113 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

113 c artikla
Humala-alan sopimukset

1. Kunkin tuottajajäsenvaltion sitä varten 
nimeämien elinten on rekisteröitävä 
kaikki unionissa tuotetun humalan 
toimitusta koskevat sopimukset, jotka on 
tehty tuottajan tai tuottajaorganisaation ja 
ostajan välillä.
2. Määrättyjen määrien toimittamista 
sovittuun hintaan yhtenä tai useampana 
satokautena koskevia sopimuksia, jotka 
on tehty ennen asianomaisen 
ensimmäisen satovuoden 1 päivää 
elokuuta, pidetään "etukäteen tehtyinä 
sopimuksina". Ne on rekisteröitävä 
erikseen.
3. Rekisteröinnissä kirjattuja tietoja saa 
käyttää vain tämän asetuksen 



PE492.804v01-00 14/165 AM\907936FI.doc

FI

soveltamiseksi.
4. Komissio vahvistaa humalan 
toimitussopimusten rekisteröintiä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en

Tarkistus 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
tuottajaorganisaatioiden, oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan 
toimijaorganisaatioiden ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tavoitteet ja velvollisuudet ovat selkeästi 
määritellyt tällaisten organisaatioiden 
toimien tehokkuuden parantamiseksi, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 
tuottajaorganisaatioita, 
tuottajaorganisaatioiden liittoja, 
toimialakohtaisia organisaatioita ja 
toimijaorganisaatioita seuraavien seikkojen 
osalta:

Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
tuottajaorganisaatioiden, oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan 
toimijaorganisaatioiden ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tavoitteet ja velvollisuudet ovat selkeästi 
määritellyt tällaisten organisaatioiden 
toimien tehokkuuden parantamiseksi, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa yksitellen kullekin 
1 artiklan 2 kohdassa luetellulle alalle
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tuottajaorganisaatioita, 
tuottajaorganisaatioiden liittoja, 
toimialakohtaisia organisaatioita ja 
toimijaorganisaatioita seuraavien seikkojen 
osalta:

Or. en

Tarkistus 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) erityistavoitteet, joihin tällaiset a) erityistavoitteet, joihin tällaiset 
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organisaatiot ja liitot voivat pyrkiä, joihin 
niiden on pyrittävä tai joihin niiden ei tule 
pyrkiä, mukaan lukien poikkeukset 106–
109 artiklassa vahvistetuista tavoitteista;

hedelmä- ja vihannes-, oliiviöljy- ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien ja 
viinialan organisaatiot ja liitot voivat 
pyrkiä, joihin niiden on pyrittävä tai joihin 
niiden ei tule pyrkiä, mukaan lukien 
poikkeukset 106–109 artiklassa 
vahvistetuista tavoitteista;

Or. es

Perustelu

Erityistavoitteet on jo esitetty perussäädöksen 106 ja 108 artiklassa. Delegoituja säädöksiä 
pitäisi käyttää ainoastaan edellä mainituilla aloilla.

Tarkistus 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yleisluonteiset suositukset 
organisaatioiden toimialakohtaisten 
sopimusten suuntaviivoja koskevan 
108 artiklan nojalla tekemiin 
toimialakohtaisiin sopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 1858
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yleisluonteiset suositukset 
organisaatioiden toimialakohtaisten 
sopimusten suuntaviivoja koskevan 
108 artiklan nojalla tekemiin 
toimialakohtaisiin sopimuksiin.
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Or. fr

Tarkistus 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
perussäännöt, hyväksyminen, rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet, 106 artiklan 
d alakohdassa tarkoitettu vaatimus 
sellaisen tuottajaorganisaation 
hyväksymiseksi, jolla ei ole määräävää 
markkina-asemaa tietyillä markkinoilla, 
ellei perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 
sitä edellytä, sekä hyväksynnän seuraukset, 
hyväksynnän peruuttaminen ja 
sulautumiset;

b) tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
perussäännöt, hyväksyminen, rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet sekä 
hyväksynnän seuraukset, hyväksynnän 
peruuttaminen ja sulautumiset;

Or. en

Tarkistus 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
perussäännöt, hyväksyminen, rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet, 106 artiklan 
d alakohdassa tarkoitettu vaatimus 
sellaisen tuottajaorganisaation 
hyväksymiseksi, jolla ei ole määräävää 
markkina-asemaa tietyillä markkinoilla, 
ellei perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 

b) tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
perussäännöt, hyväksyminen, rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet sekä 
hyväksynnän seuraukset, hyväksynnän 
peruuttaminen ja sulautumiset;
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sitä edellytä, sekä hyväksynnän seuraukset, 
hyväksynnän peruuttaminen ja 
sulautumiset; 

Or. es

Perustelu

 106 artiklan d alakohta on poistettu.

Tarkistus 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
perussäännöt, hyväksyminen, rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet, 106 artiklan 
d alakohdassa tarkoitettu vaatimus 
sellaisen tuottajaorganisaation 
hyväksymiseksi, jolla ei ole määräävää 
markkina-asemaa tietyillä markkinoilla, 
ellei perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen sitä 
edellytä, sekä hyväksynnän seuraukset, 
hyväksynnän peruuttaminen ja 
sulautumiset;

b) tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
perussäännöt, rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet, 106 artiklan 
d alakohdassa tarkoitettu vaatimus 
sellaisen tuottajaorganisaation 
hyväksymiseksi, jolla ei ole määräävää 
markkina-asemaa tietyillä markkinoilla, 
ellei perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen sitä 
edellytä, sekä sulautumisten seuraukset;

Or. en

Perustelu

Komissiolle annetaan 114 artiklassa valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 
tuottajaorganisaatioita koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Niihin pitäisi kuulua 
säännöt hyväksymisestä sekä selkeät säännöt sille, koska hyväksyntä voidaan keskeyttää tai 
peruuttaa, ja sille, koska voidaan pyytää toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Tarkistus 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) hyväksymistä, hyväksynnän 
keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat 
säännöt ja organisaatioille ja liitoille 
asetetut vaatimukset korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi, jos 
hyväksyntäperusteita ei noudateta;

Or. en

Perustelu

Komissiolle annetaan 114 artiklassa valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 
tuottajaorganisaatioita koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Niihin pitäisi kuulua 
säännöt hyväksymisestä sekä selkeät säännöt sille, koska hyväksyntä voidaan keskeyttää tai 
peruuttaa, ja sille, koska voidaan pyytää toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Tarkistus 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) organisaatioiden 110 artiklassa 
tarkoitettujen tiettyjen sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen muihin kuin 
jäseniin ja muiden kuin jäsenten 
111 artiklassa tarkoitettu velvollisuus 
maksaa jäsenmaksut, mukaan lukien 
luettelo tiukemmista tuotantosäännöistä, 
joiden soveltamisalaa voidaan laajentaa 
110 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohdan mukaisesti, 
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 

f) organisaatioiden 110 artiklassa 
tarkoitettujen tiettyjen sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen muihin kuin 
jäseniin, ottaen huomioon tavoitteet, 
joihin kukin organisaatio voi pyrkiä 106, 
107 ja 108 artiklan mukaisesti, ja muiden 
kuin jäsenten 111 artiklassa tarkoitettu 
velvollisuus maksaa jäsenmaksut, mukaan 
lukien luettelo tiukemmista 
tuotantosäännöistä, joiden soveltamisalaa 
voidaan laajentaa 110 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdan 
mukaisesti, edustavuutta koskevat 
lisävaatimukset, asianomaiset talousalueet, 
mukaan lukien komission suorittama 
tutkiminen niiden määritelmän osalta, 
vähimmäisajanjaksot, joiden ajan sääntöjen 
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tai maksuja voidaan soveltaa, ja olosuhteet, 
joissa komissio voi vaatia, että sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen tai pakolliset 
maksut evätään tai peruutetaan.

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 1864
Esther de Lange

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

Komission teksti Tarkistus

f a) luonnonvarojen kestävän hallinnan 
saavuttaminen antamalla hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden, myös 
osuuskuntien, tehdä kilpailijoiden ja 
elintarvikeketjun kumppanien kanssa 
yhteisen horisontaalisen ja vertikaalisen 
sopimuksen kestävään tuotantoon 
tehtävien investointien kustannusten 
sisällyttämisestä hintoihin;

Or. en

Tarkistus 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tätä lukua ja 
erityisesti 110 ja 112 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanon osalta tarvittavia 

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tätä lukua ja 
erityisesti 110 ja 112 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanon osalta tarvittavia 
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menettelyjä ja teknisiä vaatimuksia. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

menettelyjä ja teknisiä vaatimuksia. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 
tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat 
110 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
talousalue-käsitteen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
II osa – II osasto – III luku – 4 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 A JAKSO
JÄSENVALTIOIDEN MAHDOLLISUUS 

VASTATA HALLINNOINNISTA
116 a artikla

Mahdollisuus vastata hallinnoinnista
Ottaen huomioon erityiset olosuhteet ja 
tuottaja- ja toimijaorganisaatioiden 
kehitysasteen kussakin jäsenvaltiossa, jos 
tuottajien järjestäytymisaste on erityisen 
alhainen, myös asianomaisen jäsenvaltion 
kansalliset viranomaiset voivat käyttää 
tällä asetuksella tuottajaorganisaatioille 
annettavaa toimivaltaa. 

Or. pt

Tarkistus 1867
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
II osa – II osasto – III luku – 4 a jakso (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 A JAKSO
Markkinoita ja mukauttamista koskeva 

avoimuus ja tiedottaminen
116 a artikla

Eurooppalainen elintarvikkeiden 
hintaseurantaväline

1. Komissio raportoi säännöllisesti 
eurooppalaisen elintarvikkeiden 
hintaseurantavälineen toiminnasta ja sen 
tutkimustuloksista neuvostolle ja 
parlamentille ja huolehtii tulosten 
julkaisemisesta, jotta taloudelliset toimijat 
ja viranomaiset saavat tietoa 
elintarvikkeiden hinnanmuodostumisesta 
koko elintarvikeketjussa ja jotta 
helpotetaan markkinoiden kehityksen 
seuraamista.
2. Hintaseurantaväline kerää 1 artiklan 
soveltamiseksi ja pitäen yhteyttä 
kansallisten tilastokeskusten ja 
kansallisten hintavertailutahojen 
toimintaan erityisesti tilastotietoja sekä 
analyysien ja tutkimusten tekemiseksi 
tarvittavia tietoja, jotka koskevat:
a) tuotantoa ja hankintoja;
b) hinnanmuodostusmekanismeja ja 
mahdollisuuksien mukaan 
voittomarginaaleja koko elintarvikeketjun 
osalta unionissa ja jäsenvaltioissa;
c) hintojen kehityssuuntauksia ja
mahdollisuuksien mukaan myös 
voittomarginaalien kehityssuuntauksia 
kaikilla elintarvikeketjun tasoilla 
unionissa ja jäsenvaltioissa ja kaikilla 
maatalousaloilla ja 
maatalouselintarvikealoilla, erityisesti 
hedelmä- ja vihannes-, maito- ja 
maitotuote- sekä liha-aloilla;
d) ennusteita markkinoiden kehityksestä 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
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Tämän kohdan soveltamiseksi 
hintaseurantaväline tutkii erityisesti 
vientiä ja tuontia, tilan lähtöhintoja, 
kuluttajahintoja, voittomarginaaleja, 
tuotanto-, jalostus- ja jakelukustannuksia 
kaikilla elintarvikeketjun tasoilla 
unionissa ja jäsenvaltioissa.
e) tavoitehintahaarukan laskemista; 
Eurooppalainen elintarvikkeiden 
hintaseurantaväline laskee tilastotietojen 
perusteella tavoitehintahaarukan. Siinä 
otetaan huomioon tuotantokustannukset. 
Jos hinta ei mahdu 
tavoitehintahaarukkaan, eurooppalainen 
elintarvikkeiden hintaseurantaväline 
kehottaa mukauttamaan määriä useilla 
eri välineillä, mukaan lukien 
156 a artiklassa esitetyt välineet, jotta 
varmistetaan, että tarjonta mukautetaan 
kysyntään ja että hinnat saadaan alun 
perin laskettuun tavoitehintahaarukkaan.
f) yritysten taaksepäin suuntautuvaa 
integraatiota tuotantopanosaloilla, sillä 
yritykset pyrkivät nostamaan 
säännöllisesti 
tuotantopanoskustannuksia. Nämä 
kustannukset ovat tärkeimpiä syitä 
toimitusketjun ongelmiin, sillä ne 
vaikeuttavat lisäarvon oikeudenmukaista 
jakamista toimitusketjussa.

Or. fr

Perustelu

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
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secteur dans l'analyse.

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

Tarkistus 1868
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
II osa – II osasto – III luku – 4 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 A JAKSO (uusi)
AVOIMUUS, MARKKINOITA 

KOSKEVAT TIEDOT JA 
MUKAUTTAMINEN

116 a artikla
Eurooppalainen elintarvikkeiden 
hintaseurantaväline
1. Komissio raportoi säännöllisesti 
eurooppalaisen elintarvikkeiden 
hintaseurantavälineen toiminnasta ja sen 
tutkimustuloksista neuvostolle ja 
parlamentille ja huolehtii tulosten 
julkaisemisesta, jotta taloudelliset toimijat 
ja viranomaiset saavat tietoa 
elintarvikkeiden hinnanmuodostumisesta 
koko elintarvikeketjussa ja jotta 
helpotetaan markkinoiden kehityksen 
seuraamista.
2. Hintaseurantaväline kerää 1 artiklan 
soveltamiseksi ja yhteydessä kansallisten 
tilastokeskusten ja kansallisten 
hintavertailutahojen toimintaan erityisesti 
tilastotietoja sekä analyysien ja 
tutkimusten tekemiseksi tarvittavia tietoja, 
jotka koskevat:
b) hinnanmuodostusmekanismeja ja 
mahdollisuuksien mukaan 
voittomarginaaleja koko elintarvikeketjun 
osalta unionissa ja jäsenvaltioissa;
c) hintojen kehityssuuntauksia ja 
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mahdollisuuksien mukaan myös 
voittomarginaalien kehityssuuntauksia 
kaikilla elintarvikeketjun tasoilla 
unionissa ja jäsenvaltioissa ja kaikilla 
maatalousaloilla ja 
maatalouselintarvikealoilla, erityisesti 
hedelmien ja vihannesten, maidon ja 
maitotuotteiden sekä lihan aloilla;
d) ennusteita markkinoiden kehityksestä 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
Tämän kohdan soveltamiseksi 
hintaseurantaväline tutkii erityisesti 
vientiä ja tuontia, tilan lähtöhintoja, 
kuluttajahintoja, voittomarginaaleja, 
tuotanto-, jalostus- ja jakelukustannuksia 
kaikilla elintarvikeketjun tasoilla 
unionissa ja jäsenvaltioissa.
e) Kerättyjen tilastotietojen perusteella 
Eurooppalainen elintarvikkeiden 
hintaseurantaväline laskee 
tavoitehintahaarukan maidolle. 
Tavoitehintakäytävän ohjenuorana ovat 
maidontuotannon kustannukset. Jos 
hinnat eivät mahdu 
tavoitehintahaarukkaan, Eurooppalainen 
elintarvikkeiden hintaseurantaväline 
suosittelee määrien mukauttamista 
monilla eri välineillä, myös 
156 a artiklassa esitetyt välineet, jotta 
tarjonta sopeutetaan kysyntään ja 
estetään hintojen aleneminen lasketun 
tavoitehintahaarukan alapuolelle.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää ottaa käyttöön Eurooppalainen elintarvikkeiden hintaseurantaväline 
konkreettisten tietojen keräämiseksi markkinatilanteesta erityisesti maidon hinnoista, 
maidontuotannon kustannuskehityksestä sekä myös kysynnästä, tarjonnasta ja kaikkien 
tuotantoketjun toimijoiden marginaaleista. Markkinoiden tarkkaileminen ei ole kuitenkaan 
ainoa tärkeä asia. Eurooppalainen elintarvikkeiden hintaseurantaväline on varustettava siten, 
että se voi reagoida erityiseen markkinatilanteeseen tarjonnan määrän mukauttamiseksi 
kysyntään markkinatietoja hyödyntämällä.
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Tarkistus 1869
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
116 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

116 a artikla
Eurooppalainen elintarvikkeiden 

hintaseurantaväline
Tuottajaorganisaatioiden ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
harjoittaman markkinoiden kehityksen 
seurannan helpottamiseksi 
Eurooppalainen elintarvikkeiden 
hintaseurantaväline laatii säännöllisesti 
yhteistyössä Eurostatin, kansallisten 
tilastolaitosten ja hintaseurantalaitosten 
kanssa hintakehitysselvityksiä sekä lyhyen 
ja pitkän ajan ennusteita keskeisille 
maatalouden tuotantoaloille.

Or. en

Tarkistus 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
III osa – -I osasto (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-I osasto
Yleiset säännökset

116 a artikla
Yleiset periaatteet

Jollei tässä asetuksessa ja sen mukaisissa 
säännöksissä toisin säädetä, kolmansien 
maiden kanssa käytävässä kaupassa on 
kiellettyä
a) vaikutukseltaan tulleja vastaavien 
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maksujen kantaminen;
b) määrällisten rajoitusten tai 
vaikutukseltaan vastaavien 
toimenpiteiden soveltaminen.

Or. es

Perustelu

Tämä kappale ja johdantoartikla pitäisi säilyttää asetuksessa. Johdantoartiklassa 
vahvistetaan yleinen perusperiaate, jota on noudatettava kaupassa kolmansien maiden 
kanssa.

Tarkistus 1871
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tapauksia, joissa tämän 
asetuksen mukaisesti vaaditaan tuonti- tai 
vientitodistukset, yhden tai useamman 
maataloustuotteen unioniin tuontia varten 
vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi tai 
unionista vientiä varten voidaan edellyttää 
todistuksen esittämistä ottaen huomioon 
todistusten tarve asianomaisten 
markkinoiden hallinnoinnin ja erityisesti 
asianomaisten tuotteiden kaupan 
seurannan kannalta.

1. Rajoittamatta tapauksia, joissa tämän 
asetuksen mukaisesti vaaditaan tuonti- tai 
vientitodistukset, yhden tai useamman 
maataloustuotteen unioniin tuontia varten 
vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi tai 
unionista vientiä varten voidaan edellyttää 
todistuksen esittämistä ottaen huomioon 
todistusten tarve asianomaisten 
markkinoiden hallinnoinnin kannalta.

Or. de

Perustelu

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
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Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

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

Tarkistus 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tapauksia, joissa tämän 
asetuksen mukaisesti vaaditaan tuonti- tai 
vientitodistukset, yhden tai useamman 
maataloustuotteen unioniin tuontia varten 
vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi tai 
unionista vientiä varten voidaan edellyttää 
todistuksen esittämistä ottaen huomioon 
todistusten tarve asianomaisten 
markkinoiden hallinnoinnin ja erityisesti 
asianomaisten tuotteiden kaupan seurannan 
kannalta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tapauksia, joissa tämän 
asetuksen mukaisesti vaaditaan tuonti- tai 
vientitodistukset, yhden tai useamman 
maataloustuotteen unioniin tuontia varten 
vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi tai 
unionista vientiä varten voidaan edellyttää 
todistuksen esittämistä ottaen huomioon 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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todistusten tarve asianomaisten 
markkinoiden hallinnoinnin ja erityisesti 
asianomaisten tuotteiden kaupan seurannan 
kannalta.

Or. es

Tarkistus 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Erityisesti seuraavien alojen 
tuotteiden tuontia varten voidaan 
edellyttää tuontitodistuksen esittämistä: 
a) vilja;
b) riisi;
c) sokeri;
d) siemenet;
e) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit 
CN-koodeihin 1509, 1510 00, 0709 90 39, 
0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 ja 
1522 00 39 kuuluvien tuotteiden osalta;
f) pellava- ja hamppu, kun kyse on 
hampusta;
g) hedelmät ja vihannekset,
h) hedelmä- ja vihannesjalosteet;
i) banaani;
j) viini;
k) elävät kasvit;
l) naudan- ja vasikanliha;
m) maito ja maitotuotteet;
n) sianliha;
o) lampaan- ja vuohenliha;
p) munat;
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q) siipikarjanliha;
r) maatalousperäinen etyylialkoholi.
Seuraavien alojen tuotteiden vientiä 
varten voidaan edellyttää 
vientitodistuksen esittämistä:
a) vilja;
b) riisi;
c) sokeri
d) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit 
liitteessä I olevan VII osan a kohdassa 
tarkoitetun oliiviöljyn osalta;
e) hedelmät ja vihannekset,
f) hedelmä- ja vihannesjalosteet;
g) viini;
h) naudan- ja vasikanliha;
i) maito ja maitotuotteet;
j) sianliha;
k) lampaan- ja vuohenliha;
l) munat;
m) siipikarjanliha;
n) maatalousperäinen etyylialkoholi.

Or. es

Perustelu

Luettelo maataloustuotteista, joista on esitettävä tuonti- tai vientitodistus, olisi sisällytettävä 
tähän asetukseen nykyisen asetuksen 130 ja 161 artikloiden mukaisesti (N:o 1234/2007). 
Luetteloa ei siis pidä antaa delegoidulla säädöksellä, kuten 118 artiklassa määrätään.

Tarkistus 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan unionin tuomien tuotteiden 
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on täytettävä samat tuotantoa ja kaupan 
pitämistä koskevat vaatimukset kuin 
unionissa tuotettujen tuotteiden, ja niille 
voidaan myöntää tuontitodistus 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
täyttävät nämä vaatimukset.

Or. es

Tarkistus 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kun markkinahinnat Euroopan 
unionissa eivät kata tuotantokustannuksia 
unionissa, EU keskeyttää 
tuontitodistusten soveltamisen kunnes 
kyseistä tuotetta koskeva tilanne on 
ratkaistu.

Or. es

Tarkistus 1877
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EU:n tuotteisiin sovellettavia kaupan 
pitämistä koskevia säännöksiä, mukaan 
luettuna eläinlääkintä-, kasvinterveys- ja 
elintarvikealalla annetut säännökset, 
joiden tarkoituksena on taata tuotteiden 
hygienia- ja eläinten, kasvien ja ihmisten 
terveyteen liittyvien vaatimusten ja 
ympäristönsuojelusääntöjen 
noudattaminen, sovelletaan myös 
unioniin tuotaviin tuotteisiin. 
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Tuontitodistuksia ei saa myöntää unioniin 
tuotaville tuotteille, jotka eivät ole näiden 
säännösten mukaisia. 

Or. pt

Tarkistus 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ottaen huomioon kaupan ja 
markkinoiden kehitys, asianomaisten 
markkinoiden tarpeet ja asianomaisten 
tuotteiden tuonnin ja viennin seuranta
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti

1. Ottaen huomioon tarve valvoa 
tuotteiden tuontia, tarve markkinoiden 
järkevään hallintaan ja tarve vähentää 
hallinnollista rasitusta siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 160 artiklan mukaisesti

Or. pl

Perustelu

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

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

Tarkistus 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelon laatimiseksi 
maataloustuotteista, joista on esitettävä 
tuonti- tai vientitodistus;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1880
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelon laatimiseksi 
maataloustuotteista, joista on esitettävä
tuonti- tai vientitodistus;

a) poikkeuksellisissa tapauksissa ja jos se 
on tarpeellista kyseisten markkinoiden 
tehokkaan hallinnan kannalta, että tuonti-
tai vientitodistus on esitettävä tietyistä 
maataloustuotteista;

Or. de

Tarkistus 1881
Elisabeth Jeggle

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sosiaaliturvaa ja ympäristöä 
koskevien vähimmäisnormien laatimiseksi 
tuonnille, jotta varmistetaan sääntöjen 
mukainen markkinoillepääsy kolmansien 
maiden tuotteille;

Or. de
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Perustelu

Tuonti kolmansista maista ei saa vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Näin ollen on 
laadittava ja pantava täytäntöön vähimmäisvaatimukset (sosiaaliset ja ympäristönormit).

Tarkistus 1882
Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

b a) hakemusten jättämistä sekä 
todistusten antamista ja käyttöä;

Or. de

Tarkistus 1883
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakemusten jättämistä sekä todistusten 
antamista ja käyttöä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
120 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

120 a artikla
Tuontitullit
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Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin 
sovelletaan yhteisen tullitariffin 
tuontitulleja.

Or. es

Perustelu

Kyseessä on perusperiaate, joka on sisällytettävä säädökseen.

Tarkistus 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
120 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

120 a artikla
Tuontitullit

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin 
sovelletaan yhteisen tullitariffin 
tuontitulleja.

Or. es

Perustelu

Kyseessä on perusperiaate, joka on sisällytettävä tämän kappaleen johdantoartiklaan 
nykyisen asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisten sopimusten Kansainvälisten ja muiden sopimusten 
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täytäntöönpano täytäntöönpano

Or. es

Perustelu

Tähän artiklaan ehdotettu otsikko ei ole asianmukainen, sillä artiklassa ei viitata ainoastaan 
toimivaltaan säätää tuontitulleja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
218 artiklan nojalla tehtyjen kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Tarkistus 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet 
perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehtyjen kansainvälisten sopimusten tai 
minkä tahansa muun, perussopimuksen 
43 artiklan 2 kohdan tai yhteisen 
tullitariffin mukaisesti annetun säädöksen 
täytäntöönpanemiseksi maataloustuotteiden 
tuontitullien laskemisen osalta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet 
perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehtyjen kansainvälisten sopimusten tai 
yhteisen tullitariffin mukaisesti annetun 
säädöksen täytäntöönpanemiseksi 
maataloustuotteiden tuontitullien 
laskentamenetelmän osalta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan artiklan sanamuotoa helpommin ymmärrettäväksi.

Tarkistus 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
121 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

121 a artikla
Viljan tuontitullien laskeminen

1. Sen estämättä, mitä 121 artiklassa 
säädetään, CN-koodiin 1001 10 00, 1001 
90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen 
tavallinen vehnä), 1002 00 00, 1005 10 90, 
1005 90 00 ja 1007 00 90 (kylvämiseen 
tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) 
kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama 
kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä 
voimassa oleva interventiohinta, jota 
korotetaan 55 prosentilla ja josta 
vähennetään kyseiseen lähetykseen 
sovellettava cif-tuontihinta. Tämä tulli ei 
kuitenkaan voi olla korkeampi kuin 
yhdistetyn nimikkeistön pohjalta 
määritelty sopimustulli.
2. Komissio laskee 1 kohdassa tarkoitetun 
tuontitullin täytäntöönpanosäädöksillä 
sellaisten edustavien cif-tuontihintojen 
perusteella, jotka vahvistetaan 
säännöllisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden osalta.
3. Komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä korkealaatuisen tavallisen 
vehnän vähimmäisvaatimukset.
4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä
i) huomioon otettavat hintanoteeraukset,
ii) tarvittaessa mahdollisuuden antaa 
toimijoille tietyissä tapauksissa 
mahdollisuus saada sovellettavan tullin 
suuruus tietoonsa ennen kyseessä olevien 
lähetysten saapumista.

Or. es

Perustelu

Ehdotuksessa yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaksi asetukseksi ei mainita viljan ja riisin 
tuontitullien laskentamenetelmää. Menetelmä on esitetty YMJ-asetuksen 136 ja 149 artiklassa 
(N:o 1234/2007) ja se sisältyy myös kun Lissabonin sopimuksen määräyksiin mukautumista 



AM\907936FI.doc 37/165 PE492.804v01-00

FI

koskevaan asetusluonnokseen. Laskentamenetelmän vahvistaminen selkeästi jo ennakolta 
perusasetuksessa, kuten tässä, parantaisi avoimuutta.

Tarkistus 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
121 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

121 b artikla
Esikuoritun riisin tuontitullien 

laskeminen
1. Sen estämättä, mitä 121 artiklassa 
säädetään, komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä CN-koodiin 
1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin 
tuontitullin kymmenen päivän kuluessa 
kyseessä olevan viitejakson päättymisestä 
liitteessä VIIa olevan 1 kohdan 
mukaisesti.
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä uuden 
sovellettavan tullin, jos kyseisen liitteen 
mukaisesti tehdyt laskelmat osoittavat, 
että tullia on tarpeen muuttaa. Aiemmin 
vahvistettua tullia sovelletaan uuden 
sovellettavan tullin vahvistamiseen asti.
2. Liitteessä VIIa olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetun tuonnin laskemiseksi on 
otettava huomioon määrät, joille CN-
koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun 
riisin tuontitodistuksia myönnettiin 
vastaavalla viitejaksolla, lukuun ottamatta 
121 c artiklassa tarkoitetun Basmati-riisin 
tuontitodistuksia.
3. Vuosittainen viitemäärä on 
449 678 tonnia. Osittainen viitemäärä 
vastaa kunakin markkinointivuonna 
puolta vuosittaisesta viitemäärästä.

Or. es
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Perustelu

Ehdotuksessa yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaksi asetukseksi ei mainita viljan ja riisin 
tuontitullien laskentamenetelmää. Menetelmä on esitetty YMJ-asetuksen 136 ja 149 artiklassa 
(N:o 1234/2007) ja se sisältyy myös Lissabonin sopimuksen määräyksiin mukautumista 
koskevaan asetusluonnokseen. Laskentamenetelmän vahvistaminen selkeästi jo ennakolta 
perusasetuksessa, kuten tässä, parantaisi avoimuutta.

Tarkistus 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
121 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

121 c artikla
Esikuoritun Basmati-riisin tuontitullien 

laskeminen
Sen estämättä, mitä 121 artiklassa 
säädetään, CN-koodeihin 1006 20 17 ja 
1006 20 98 kuuluviin liitteessä VIIb 
lueteltuihin esikuoritun Basmati-riisin 
lajikkeisiin voidaan komission 
vahvistamin edellytyksin soveltaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tuontitullia, 
joka on nolla.

Or. es

Perustelu

Ehdotuksessa yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaksi asetukseksi ei mainita viljan ja riisin 
tuontitullien laskentamenetelmää. Menetelmä on esitetty YMJ-asetuksen 136 ja 149 artiklassa 
(N:o 1234/2007) ja se sisältyy myös Lissabonin sopimuksen määräyksiin mukautumista 
koskevaan asetusluonnokseen. Laskentamenetelmän vahvistaminen selkeästi jo ennakolta 
perusasetuksessa, kuten tässä, parantaisi avoimuutta.

Tarkistus 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
121 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

121 d artikla
Hiotun riisin tuontitullien laskeminen

1. Sen estämättä, mitä 121 artiklassa 
säädetään, komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä CN-koodiin 
1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan 
hiotun riisin tuontitullin kymmenen 
päivän kuluessa kyseessä olevan 
viitejakson päättymisestä liitteessä VIIa 
olevan 2 kohdan mukaisesti.
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä uuden 
sovellettavan tullin, jos kyseisen liitteen 
mukaisesti tehdyt laskelmat osoittavat, 
että tullia on tarpeen muuttaa. Aiemmin 
vahvistettua tullia sovelletaan uuden 
sovellettavan tullin vahvistamiseen asti.
2. Liitteessä VIIa olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetun tuonnin laskemiseksi on 
otettava huomioon määrät, joille CN-
koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai 
kokonaan hiotun riisin tuontitodistuksia 
myönnettiin vastaavalla viitejaksolla.

Or. es

Perustelu

Ehdotuksessa yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaksi asetukseksi ei mainita viljan ja riisin 
tuontitullien laskentamenetelmää. Menetelmä on esitetty YMJ-asetuksen 136 ja 149 artiklassa 
(N:o 1234/2007) ja se sisältyy myös Lissabonin sopimuksen määräyksiin mukautumista 
koskevaan asetusluonnokseen. Laskentamenetelmän vahvistaminen selkeästi jo ennakolta 
perusasetuksessa, kuten tässä, parantaisi avoimuutta.

Tarkistus 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
121 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

121 e artikla
Rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitullien 

laskeminen
Sen estämättä, mitä 121 artiklassa 
säädetään, CN-koodiin 1006 40 00 
kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien 
tuontitulli on 65 euroa tonnilta.

Or. es

Perustelu

Ehdotuksessa yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaksi asetukseksi ei mainita viljan ja riisin 
tuontitullien laskentamenetelmää. Menetelmä on esitetty YMJ-asetuksen 136 ja 149 artiklassa 
(N:o 1234/2007) ja se sisältyy myös Lissabonin sopimuksen määräyksiin mukautumista 
koskevaan asetusluonnokseen. Laskentamenetelmän vahvistaminen selkeästi jo ennakolta 
perusasetuksessa, kuten tässä, parantaisi avoimuutta.

Tarkistus 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos kyseisen erän ilmoitettu tulohinta 
on korkeampi kuin kiinteä tuontiarvo, 
johon on lisätty komission määrittämä 
marginaali, joka ei voi ylittää kiinteää 
arvoa yli 10 prosentilla, vaaditaan 
tuontitullin suuruinen kiinteän arvon 
perusteella määritetty vakuus. Komissio 
laskee tämän arvon jokaisena työpäivänä 
kullekin alkuperälle, tuotteelle ja 
ajanjaksolle. Arvon on oltava sama kuin 
kyseisten tuotteiden edustavien hintojen 
painotettu keskiarvo jäsenvaltioiden 
edustavilla tuontimarkkinoilla tai tarpeen 
mukaan muilla markkinoilla, 
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vähentämällä kyseisistä hinnoista viisi 
euroa sadalta kilolta ja arvotullit.
Asianomaisen osapuolen on esitettävä 
myös tuotteen kaupan pitämis- ja 
kuljetusolosuhteita koskevat tiedot 
esittämällä tositteet toimituksista 
toimijoiden kesken sekä tuotteen tuomisen 
ja myymisen välisenä aikana 
aiheutuneista kuluista. Kaikissa 
tapauksissa näissä tositteissa on 
ilmoitettava kaupan pitämiseen 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
merkintöjä ja esillepanoa koskevien 
säännösten mukaisesti tuotteen laji tai 
kaupallinen tyyppi sekä tuoteryhmä ja 
paino.

Or. es

Tarkistus 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos kyseisen erän ilmoitettu tulohinta 
on korkeampi kuin kiinteä tuontiarvo, 
johon on lisätty komission määrittämä 
marginaali, joka ei voi ylittää kiinteää 
arvoa yli 10 prosentilla, vaaditaan 
tuontitullin suuruinen kiinteän arvon 
perusteella määritetty vakuus. Komissio 
laskee tämän arvon jokaisena työpäivänä 
kullekin alkuperälle, tuotteelle ja 
ajanjaksolle. Arvon on oltava sama kuin 
kyseisten tuotteiden edustavien hintojen 
painotettu keskiarvo jäsenvaltioiden 
edustavilla tuontimarkkinoilla tai tarpeen 
mukaan muilla markkinoilla, 
vähentämällä kyseisistä hinnoista viisi 
euroa sadalta kilolta ja arvotullit.
Asianomaisen osapuolen on esitettävä 
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myös tuotteen kaupan pitämis- ja 
kuljetusolosuhteita koskevat tiedot 
esittämällä tositteet toimituksista 
toimijoiden kesken sekä tuotteen tuomisen 
ja myymisen välisenä aikana 
aiheutuneista kuluista. Kaikissa 
tapauksissa näissä tositteissa on 
ilmoitettava kaupan pitämiseen 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
merkintöjä ja esillepanoa koskevien 
säännösten mukaisesti tuotteen laji tai 
kaupallinen tyyppi sekä tuoteryhmä ja 
paino.

Or. es

Perustelu

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

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

Tarkistus 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Herkästi pilaantuvilla tavaroilla, 
joiden kohdalla yhteisen tullitariffin 
tullien soveltaminen riippuu lähetyksessä 
tuodun tuote-erän tulohinnasta, 
tullausarvo voidaan määritellä suoraan 
tullikoodeksin 30 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukaisesti ja sen on oltava 
sama kuin kiinteä tuontiarvo.
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Or. es

Tarkistus 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1b) Herkästi pilaantuvilla tavaroilla, 
joiden kohdalla yhteisen tullitariffin 
tullien soveltaminen riippuu lähetyksessä 
tuodun tuote-erän tulohinnasta, 
tullausarvo voidaan määritellä suoraan 
tullikoodeksin 30 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukaisesti ja sen on oltava 
sama kuin kiinteä tuontiarvo.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että lähetyksessä tuotujen herkästi pilaantuvien 
tavaroiden yksikköarvon pitäisi vastata niiden kiinteää tuontiarvoa.

Tarkistus 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Koodeksin soveltamissäännösten 
248 artiklan soveltamiseksi tarkastuksiin, 
jotka tulliviranomaisten on tehtävä sen 
määrittämiseksi, olisiko asetettava 
vakuus, on kuuluttava tullausarvon 
vertaaminen asianomaisten tuotteiden 
tullikoodeksin 30 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuun 
yksikköarvoon.

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Koodeksin soveltamissäännösten 
248 artiklan soveltamiseksi tarkastuksiin, 
jotka tulliviranomaisten on tehtävä sen 
määrittämiseksi, olisiko asetettava 
vakuus, on kuuluttava tullausarvon 
vertaaminen asianomaisten tuotteiden 
tullikoodeksin 30 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuun 
yksikköarvoon.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Koska järjestelmän tehokkuus on 
varmistettava, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti sen säätämiseksi, että tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tulliviranomaisten tekemiin tarkastuksiin 
on kuuluttava tullausarvoon yksikköarvon 
vertaamisen lisäksi tai sen vaihtoehtona 
tullausarvon vertaaminen johonkin 
toiseen arvoon.

Poistetaan.

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
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toisen arvon laskemista koskevat säännöt. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Tarkistus 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Koska järjestelmän tehokkuus on 
varmistettava, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti sen säätämiseksi, että tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tulliviranomaisten tekemiin tarkastuksiin 
on kuuluttava tullausarvoon yksikköarvon 
vertaamisen lisäksi tai sen vaihtoehtona 
tullausarvon vertaaminen johonkin 
toiseen arvoon.

Poistetaan.

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
toisen arvon laskemista koskevat säännöt. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Tarkistus 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koska järjestelmän tehokkuus on 
varmistettava, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti sen säätämiseksi, että tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tulliviranomaisten tekemiin tarkastuksiin 
on kuuluttava tullausarvoon yksikköarvon 
vertaamisen lisäksi tai sen vaihtoehtona 
tullausarvon vertaaminen johonkin toiseen 
arvoon.

Koska järjestelmän tehokkuus on 
varmistettava, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti sen säätämiseksi, että tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tulliviranomaisten tekemiin tarkastuksiin 
on kuuluttava tullausarvoon yksikköarvon 
vertaamisen lisäksi tai sen vaihtoehtona 
tullausarvon vertaaminen johonkin toiseen 
arvoon. Tämä valta ei saa missään 
tapauksessa johtaa 
vähennysmenetelmään, jolla 
vähennettäisiin tai vältettäisiin erityisten 
lisätullien soveltamista.

Or. es

Perustelu

Vastavuoroisuuden periaatetta olisi vaadittava tuonnilta kolmansista maista 
elintarviketurvaan liittyvien ongelmien estämiseksi. Siksi on tärkeää varmistaa, että nämä 
tuotteet valmistetaan ihmisten ja kasvien terveyttä ja ympäristöä koskevien vaatimusten 
mukaisesti (ilmastonmuutoksen torjumiseksi). Toimenpiteet ja vaatimukset toimisivat näin 
ajantasaistettuna yhteisön etuusmenettelynä globaalistuneessa kaupankäyntiympäristössä.

Tarkistus 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koska järjestelmän tehokkuus on 
varmistettava, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti sen säätämiseksi, että tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tulliviranomaisten tekemiin tarkastuksiin 
on kuuluttava tullausarvoon yksikköarvon 
vertaamisen lisäksi tai sen vaihtoehtona 

Koska järjestelmän tehokkuus on 
varmistettava, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti sen säätämiseksi, että tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tulliviranomaisten tekemiin tarkastuksiin 
on kuuluttava tullausarvoon yksikköarvon 
vertaamisen lisäksi tai sen vaihtoehtona 
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tullausarvon vertaaminen johonkin toiseen 
arvoon.

tullausarvon vertaaminen johonkin toiseen 
arvoon. Tämä valta ei saa missään 
tapauksessa johtaa 
vähennysmenetelmään, jolla 
minimoitaisiin tai vältettäisiin lisätullien 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
toisen arvon laskemista koskevat säännöt. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
toisen arvon laskemista koskevat säännöt 
ja varmistaa kunkin tuontierän 
jäljitettävyyden. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 1904
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
123 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta varmistetaan, että 
tuontituotteet täyttävät laatua ja 
ympäristöä koskevat unionin 
vähimmäisvaatimukset;
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Or. en

Tarkistus 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä ovat tariffikiintiöt 
unionissa (tai sen osassa) vapaaseen 
liikkeeseen luovutettaviksi tarkoitettujen 
maataloustuotteiden tuontia varten tai 
sellaiset unionin osittain tai kokonaan 
hallinnoimat tariffikiintiöt unionin 
maataloustuotteiden kolmansiin maihin 
tuontia varten, jotka johtuvat 
perussopimuksen 218 artiklan tai 
perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetun muun säädöksen 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista, 
komissio avaa ne ja/tai hallinnoi niitä 126–
128 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä.

1. Kun kyseessä ovat tariffikiintiöt 
unionissa vapaaseen liikkeeseen 
luovutettaviksi tarkoitettujen 
maataloustuotteiden tuontia varten tai 
sellaiset unionin osittain tai kokonaan 
hallinnoimat tariffikiintiöt unionin 
maataloustuotteiden kolmansiin maihin 
tuontia varten, jotka johtuvat 
perussopimuksen 218 artiklan tai 
perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetun muun säädöksen 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista, 
komissio avaa ne ja/tai hallinnoi niitä 126–
128 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. es

Perustelu

Kansainvälisten sitoumusten mukaisesti asetustekstiin pitäisi edelleen sisältyä erityinen 
maininta Espanjan maissi- ja durrakiintiöstä ja Portugalin maissikiintiöstä nykyisen YMJ-
asetuksen 146 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä ovat tariffikiintiöt 
unionissa (tai sen osassa) vapaaseen 

1. Kun kyseessä ovat tariffikiintiöt 
unionissa (tai sen osassa) vapaaseen 
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liikkeeseen luovutettaviksi tarkoitettujen 
maataloustuotteiden tuontia varten tai 
sellaiset unionin osittain tai kokonaan 
hallinnoimat tariffikiintiöt unionin 
maataloustuotteiden kolmansiin maihin 
tuontia varten, jotka johtuvat 
perussopimuksen 218 artiklan tai 
perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetun muun säädöksen 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista, 
komissio avaa ne ja/tai hallinnoi niitä 126–
128 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä.

liikkeeseen luovutettaviksi tarkoitettujen 
maataloustuotteiden tuontia varten tai 
sellaiset unionin osittain tai kokonaan 
hallinnoimat tariffikiintiöt unionin 
maataloustuotteiden kolmansiin maihin 
tuontia varten, jotka johtuvat 
perussopimuksen 218 artiklan tai 
perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetun muun säädöksen 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista, 
komissio avaa ne ja/tai hallinnoi niitä 126–
128 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
perinteiseen kaupankäyntiin perustuvia 
kiintiöitä.

Or. pt

Tarkistus 1907
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) otettava riittävästi huomioon unionin 
markkinoiden hankintatarpeet ja tarve 
turvata näiden markkinoiden tasapaino, 
kun kyseessä ovat tuontitariffikiintiöt;

a) otettava riittävästi huomioon unionin 
markkinoiden hankintatarpeet niin 
raakatuotteiden kuin lopputuotteiden 
osalta ja tarve turvata näiden markkinoiden 
tasapaino, kun kyseessä ovat muut kuin 
sokerialan tuontitariffikiintiöt;

Or. fr

Tarkistus 1908
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) otettava riittävästi huomioon unionin 
markkinoiden hankintatarpeet ja tarve 
turvata näiden markkinoiden tasapaino, 
kun kyseessä ovat tuontitariffikiintiöt;

a) otettava riittävästi huomioon unionin 
markkinoiden hankintatarpeet ja tarve 
turvata näiden markkinoiden tasapaino, 
kun kyseessä ovat tuontitariffikiintiöt, ja 
kehittää uusia tuotantoketjun loppupään 
markkinoita teollisuustuotteiden 
valmistamisessa takaamalla toimitusten 
varmuus ja jatkuvuus 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisin 
hinnoin;

Or. en

Perustelu

Nykyisin "teollisia" kemikaaleja maatalouden raaka-aineista valmistavat yritykset voivat 
hyödyntää 400 000 tonnin sokerikiintiötä, joka voidaan tuoda tullivapaasti. Kiintiöllä ei 
kuitenkaan onnistuttu estämään Euroopan biopohjaisen tuotantokapasiteetin rapautumista, 
sillä kiintiön jakamista koskevissa säännöissä ei varmisteta tarjonnan pysyvyyttä ja 
jatkuvuutta. Pysyvyyden puutteessa investoinnit (jotka ovat erittäin riippuvaisia raaka-
ainekustannuksista) viedään yhä enemmän kolmansiin maihin.

Tarkistus 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) otettava riittävästi huomioon unionin 
markkinoiden hankintatarpeet ja tarve 
turvata näiden markkinoiden tasapaino, 
kun kyseessä ovat tuontitariffikiintiöt;

a) otettava riittävästi huomioon unionin 
markkinoiden hankintatarpeet ja tarve 
turvata näiden markkinoiden tasapaino, 
kun kyseessä ovat tuontitariffikiintiöt, ja 
jäsenvaltioissa eräille tuotteille jo 
ennakkoon olemassa olevat eritystarpeet;

Or. pt

Tarkistus 1910
George Lyon, Sarah Ludford
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Ehdotus asetukseksi
125 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

125 a artikla
Tuontitullien soveltamisen 
keskeyttäminen sokerialalla

1. Komissio laatii viimeistään kunkin 
vuoden 30 päivänä marraskuuta 
ennusteen ruokosokerin tuontimäärästä 
unioniin kyseisen markkinointivuoden 
aikana.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ennuste 
perustuu EU:n ja ruokosokeria vievien 
maiden välisten kauppasopimusten 
mukaiseen vientiennusteeseen.
3. Jos komission tuontiennuste on 
alle 3,5 miljoonaa tonnia, komissio antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoidun 
säädöksen, jolla poistetaan ruokosokerin 
tuonnilta tullit määrältä, joka vastaa 50:tä 
prosenttia siitä lisätuonnista, joka 
tarvitaan tuonnin kokonaismäärän 
nostamiseksi 3,5 miljoonaan tonniin.
4. Komissio tarkistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua ennustettaan viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta ruokosokeria 
vievien maiden kanssa tehtyjen 
kauppasopimusten mukaista tuontia ja 
3 kohdassa tarkoitettua tuontia koskevien 
ajantasaistettujen tietojen 
sisällyttämiseksi siihen. Jos komission 
tuontiennuste on alle 3,5 miljoonaa 
tonnia, komissio antaa 160 artiklan 
mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla 
poistetaan tullit ruokosokerin tuonnista, 
joka tarvitaan tuonnin kokonaismäärän 
nostamiseksi 3,5 miljoonaan tonniin.

Or. en

Perustelu

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
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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 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
125 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

125 a artikla
Tuontitullien soveltamisen 
keskeyttäminen sokerialalla

1. Komissio laatii viimeistään kunkin 
vuoden 30 päivänä marraskuuta 
ennusteen ruokosokerin tuontimäärästä 
unioniin kyseisen markkinointivuoden 
aikana.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ennuste 
perustuu EU:n ja ruokosokeria vievien 
maiden välisten kauppasopimusten 
mukaiseen vientiennusteeseen.
3. Jos komission tuontiennuste on alle 
3,5 miljoonaa tonnia, komissio antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoidun 
säädöksen, jolla poistetaan ruokosokerin 
tuonnilta tullit määrältä, joka vastaa 50:tä 
prosenttia siitä lisätuonnista, joka 
tarvitaan tuonnin kokonaismäärän 
nostamiseksi 3,5 miljoonaan tonniin.
4. Komissio tarkistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua ennustettaan viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta ruokosokeria 
vievien maiden kanssa tehtyjen 
kauppasopimusten mukaista tuontia ja 
3 kohdassa tarkoitettua tuontia koskevien 
ajantasaistettujen tietojen 
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sisällyttämiseksi siihen. Jos komission 
tuontiennuste on alle 3,5 miljoonaa 
tonnia, komissio antaa 160 artiklan 
mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla 
poistetaan tullit ruokosokerin tuonnista, 
joka tarvitaan tuonnin kokonaismäärän 
nostamiseksi 3,5 miljoonaan tonniin.

Or. en

Perustelu

Sokerialan uudistuksessa vuonna 2006 komissio ennusti, että raa´an ruokosokerin tuonti 
nousisi vuoteen 2012 mennessä 3,5 miljoonaan tonniin vuodessa. Sokeriruo´on 
puhdistamokapasiteetti on lisääntynyt huomattavasti sen jälkeen. Kuitenkin tuonti 
etuuskohtelun piiriin kuuluvista kumppanimaista ei ole ollut odotetun suuruista, jolloin 
puhdistamot eivät ole saaneet raaka-ainetta. Hankintojen monipuolisuuden turvaamiseksi 
EU:n sokerialalla sekä ruoko- ja juurikassokerin tuottajien oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullisen tasapainon varmistamiseksi komissiota olisi vaadittava sallimaan lisätuonti 
nollatullilla, kun tuonti on odotettua pienempää.

Tarkistus 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
125 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

125 a artikla
Erityissäännökset

Espanjan 2 000 000 maissitonnin ja 
300 000 durratonnin tuontitariffikiintiön 
sekä Portugalin 500 000 maissitonnin 
tuontitariffikiintiön osalta komissio voi 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan tarvittavat säännökset, jotka 
ovat tarpeen tariffikiintiötuonnin ja 
tarvittaessa kyseisten jäsenvaltioiden 
maksajavirastojen tuomien määrien 
julkisen varastoinnin ja kyseisten 
jäsenvaltioiden markkinoille saattamisen 
toteuttamiseksi.

Or. es
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Tarkistus 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
125 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

125 a artikla
Erityissäännökset

Espanjan 2 000 000 maissitonnin ja 
300 000 durratonnin tuontitariffikiintiön 
sekä Portugalin 500 000 maissitonnin 
tuontitariffikiintiön osalta komissio voi 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan tarvittavat säännökset, jotka 
ovat tarpeen tariffikiintiötuonnin ja 
tarvittaessa kyseisten jäsenvaltioiden 
maksajavirastojen tuomien määrien 
julkisen varastoinnin ja kyseisten 
jäsenvaltioiden markkinoille saattamisen 
toteuttamiseksi.

Or. es

Perustelu

Kansainvälisten sitoumusten mukaisesti asetustekstiin pitäisi edelleen sisältyä erityinen 
maininta Espanjan maissi- ja durrakiintiöstä ja Portugalin maissikiintiöstä nykyisen YMJ-
asetuksen 146 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten edellytysten ja 
kelpoisuusvaatimusten määrittelemiseksi, 
jotka toimijan on täytettävä voidakseen 

Poistetaan.
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jättää hakemuksen tuontitariffikiintiössä; 
asianomaisissa säännöksissä voidaan 
edellyttää vähimmäiskokemusta 
kolmansien maiden ja niihin 
rinnastettavien alueiden kanssa 
käytävässä kaupassa tai 
jalostustoiminnassa, ilmaistuna 
vähimmäismääränä ja -aikana tietyllä 
markkinasektorilla; kyseisiin säännöksiin 
voi sisältyä erityissääntöjä, jotka 
soveltuvat tietyn alan tarpeisiin ja 
käytäntöihin jalostusteollisuuden 
käyttötapojen ja tarpeiden osalta;

Or. es

Perustelu

Tämä kohta on enemmän täytäntöönpanosäädöksen määritelmän mukainen, eli se on säädös 
perusasetuksen säännösten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi koko unionissa, eikä 
delegoitu säädös.

Tarkistus 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sellaisten edellytysten ja 
kelpoisuusvaatimusten määrittelemiseksi, 
jotka toimijan on täytettävä voidakseen 
jättää tuontitariffikiintiötä koskevan 
hakemuksen; asianomaisissa 
säännöksissä voidaan edellyttää 
vähimmäiskokemusta kolmansien maiden 
ja niihin rinnastettavien alueiden kanssa 
käytävässä kaupassa tai 
jalostustoiminnassa, ilmaistuna 
vähimmäismääränä ja -aikana tietyllä 
markkinasektorilla; kyseisiin säännöksiin 
voi sisältyä erityissääntöjä tietyn alan 
tarpeiden ja käytäntöjen sekä 
jalostusteollisuuden käyttötapojen ja 
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tarpeiden mukaan;

Or. es

Tarkistus 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
129 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

129 a artikla
Humalan tuonti

1. Humala-alan tuotteita voidaan tuoda 
kolmansista maista ainoastaan, jos niiden 
laatuominaisuudet vastaavat vähintään 
unionissa korjatuille ja unionissa 
korjatuista tuotteista valmistetuille 
tuotteille vahvistettuja vaatimuksia.
2. Tuotteilla katsotaan olevan 1 kohdassa 
tarkoitetut ominaisuudet, jos niiden 
mukana seuraa alkuperämaan 
viranomaisten myöntämä ja 
59 a artiklassa tarkoitettua 
varmennustodistusta vastaavaksi todettu 
todistus.
Humalajauheen, lupuliinipitoisen 
humalajauheen, humalauutteen ja 
humalatuotteiden seosten osalta todistus 
voidaan todeta varmennustodistusta 
vastaavaksi ainoastaan, jos kyseisten 
tuotteiden alfahappopitoisuus ei ole 
pienempi kuin sen humalan 
alfahappopitoisuus, josta ne on 
valmistettu.
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä 
todistusten vastaavuuden vahvistamiseksi.

Or. de
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Tarkistus 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
129 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

129 a artikla
Humalan tuonti

1. Humala-alan tuotteita voidaan tuoda 
kolmansista maista ainoastaan, jos niiden 
laatuominaisuudet vastaavat vähintään 
unionissa korjatuille ja unionissa 
korjatuista tuotteista valmistetuille 
tuotteille vahvistettuja vaatimuksia.
2. Tuotteilla katsotaan olevan 1 kohdassa 
tarkoitetut ominaisuudet, jos niiden 
mukana seuraa alkuperämaan 
viranomaisten myöntämä ja 
59 a artiklassa tarkoitettua 
varmennustodistusta vastaavaksi todettu 
todistus.
Humalajauheen, lupuliinipitoisen 
humalajauheen, humalauutteen ja 
humalatuotteiden seosten osalta todistus 
voidaan todeta varmennustodistusta 
vastaavaksi ainoastaan, jos kyseisten 
tuotteiden alfahappopitoisuus ei ole 
pienempi kuin sen humalan 
alfahappopitoisuus, josta ne on 
valmistettu.
3. Komissio voi hallinnollisen taakan 
keventämiseksi vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä edellytykset, joilla 
vastaavuustodistukseen ja 
pakkausmerkintöihin liittyviä 
velvollisuuksia ei sovelleta.
4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tähän 
artiklaan liittyvät säännöt mukaan 
luettuina vastaavuustodistusten 
tunnustamista ja humalan 
tuontitarkastuksia koskevat säännöt.
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Or. es

Perustelu

Nykyisen YMJ-asetuksen 158 artiklaan sisältyvät humalan tuontia koskevat erityissäännökset, 
joissa edellytetään, että tuontituotteiden laatutodistusten pitää vastata unionin tuotteilta 
vaadittuja todistuksia, olisi sisällytettävä tähän asetusehdotukseen. Laatuvaatimus on 
olennaisen tärkeä, etenkin kun vaaditaan vastavuoroisuuden lisäämistä kaupankäynnissä 
kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus 1918
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos valkoisen sokerin 
maailmanmarkkinahinta ylittää EU:n 
valkoisen sokerin viitehinnan, komissio 
voi keskeyttää normaalien tullien 
kantamisen kokonaan tai osittain 
kaikentyyppiseltä sokerilta itse 
määrittämäkseen ajaksi, jotta 
varmistetaan, että Euroopan markkinoilla 
on riittävästi sokeria.

Or. de

Perustelu

Korkeiden maailmanmarkkinahintojen oloissa nykyinen markkinajärjestely ja tuontia 
koskevat järjestelyt eivät pysty varmistamaan, että Euroopan markkinoilla on riittävästi 
ruokaa ja juomia.

Tarkistus 1919
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Tuontitullien soveltamisen 
keskeyttäminen sokerialalla

Jos valkoisen sokerin 
maailmanmarkkinahinta ylittää EU:n 
valkoisen sokerin viitehinnan, komissio 
voi keskeyttää normaalien tullien 
kantamisen kokonaan tai osittain 
kaikentyyppiseltä sokerilta itse 
määrittämäkseen ajaksi, jotta 
varmistetaan, että Euroopan markkinoilla 
on riittävästi sokeria

Or. de

Perustelu

Korkeiden maailmanmarkkinahintojen oloissa nykyinen markkinajärjestely ja tuontia 
koskevat järjestelyt eivät pysty varmistamaan, että Euroopan markkinoilla on riittävästi 
ruokaa ja juomia.

Tarkistus 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Tuontituotteita koskevat poikkeukset ja 

erityisvakuus sokerialalla
Ottaen huomioon sokerialan erityispiirteet 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat raakasokerin 
tuontitodistuksia ja seuraavia seikkoja:
a) Kullakin kaupanpitämisjaksolla 
myönnettävien tuontitodistusten määrä, 
päätoimisten puhdistamojen raaka-
ainetarpeiden täyttämiseksi. Todistuksia 
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voidaan myöntää koko 
markkinointivuoden aikana ja ne ovat 
voimassa vain kyseisenä vuonna.
b) Kunkin markkinointivuoden alussa 
komissio laatii ennusteen puhdistettavan 
raakasokerin tuonnista, joka perustuu 
etuuskohtelusta peräisin oleviin 
toimituksiin. Jos tuontiennuste jää 
päätoimisten puhdistamojen raaka-
ainetarpeita pienemmäksi, voidaan 
myöntää tullittomia tuontitodistuksia 
kaikista maista peräisin olevalle tuonnille 
puutteen korjaamiseksi. Tällaisia 
lisätuontitodistuksia voidaan myöntää 
asteittain markkinointivuoden aikana.

Or. pt

Tarkistus 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Puhdistettavaksi tarkoitetun sokeriruo´on 

tuontia koskevat erityissäännökset
1. Päätoimisten puhdistamojen raaka-
ainetarve on yhteensä 3 500 000 tonnia 
sokeriruokoa markkinointivuodessa 
(lokakuusta syyskuuhun) ja se jakautuu 
jäsenvaltioittain seuraavasti:
a) [ ] tonnia Bulgarialle;
b) [ ] tonnia Ranskalle;
c) [ ] tonnia Italialle;
d) [ ] tonnia Portugalille;
e) [ ] tonnia Espanjalle;
f) [ ] tonnia Romanialle;
g) [ ] tonnia Suomelle;
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h) [ ] tonnia Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle.
2. Puhdistettavaksi tarkoitetun 
sokeriruo´on tuontitodistuksia 
myönnetään päätoimisille puhdistamoille 
1 kohdassa tarkoitettuun rajaan asti. 
Hakemuksia kyseisiä todistuksia varten 
voidaan tehdä koko markkinointivuoden 
ajan ja luvat ovat voimassa kyseisen 
vuoden loppuun asti.
3. Kunkin markkinointivuoden alussa 
komissio laatii ennusteen sokeriruo´on 
tuonnin määrästä, joka perustuu 
etuuskohtelusta peräisin oleviin 
toimituksiin. Jos tuontiennuste jää 
päätoimisten puhdistamojen 1 kohdassa 
määriteltyjä raaka-ainetarpeita 
pienemmäksi, komissio voi keskeyttää 
tullien perimisen sokeriruo´on tuonnista, 
jos se on tarpeen raaka-aineen 
hankkimiseksi päätoimisten 
puhdistamojen tarpeen tyydyttämiseksi.

Or. pt

Tarkistus 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Sokerinpuhdistusalan perinteinen 

hankintatarve
1. Markkinointivuoden 2019/2020 
loppuun saakka sokerinpuhdistusalan 
perinteiseksi hankintatarpeeksi unionissa 
vahvistetaan markkinointivuotta kohden 
3 500 000 tonnia valkoisena sokerina 
ilmaistuna.
2. Ainoaa Portugalissa vuonna 2005 
toiminnassa ollutta sokerijuurikkaan 
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jalostustehdasta pidetään päätoimisena 
puhdistamona.
3. Puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin 
tuontitodistuksia saa myöntää vain 
päätoimisille puhdistamoille sillä 
edellytyksellä, että asianomaiset määrät 
eivät ylitä määriä, jotka saa tuoda 
1 kohdassa tarkoitetun perinteisen 
hankintatarpeen puitteissa. Todistuksia 
voidaan siirtää ainoastaan päätoimisten 
puhdistamojen kesken, ja niiden 
voimassaolo lakkaa sen 
markkinointivuoden lopussa, jolle ne on 
myönnetty.
Tätä kohtaa sovelletaan jokaisen 
markkinointivuoden ensimmäisinä 
kuutena kuukautena.
4. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
puhdistettavaksi tarkoitettu tuontisokeri 
puhdistetaan tämän alajakson säännösten 
mukaisesti, komissio voi 160 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ottaa 
käyttöön
a) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuontijärjestelyjen toimintaan liittyviä 
määritelmiä;
b) edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset, 
jotka toimijan on täytettävä voidakseen
jättää tuontitodistushakemuksen, 
vakuuden asettaminen mukaan luettuna;
c) hallinnollisia seuraamuksia koskevat 
säännöt.
5. Komissio voi 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa
tarvittavat säännöt, jotka koskevat 
tuontivaatimuksiin ja -velvollisuuksiin 
liittyviä todisteita ja asiakirjoja, jotka 
toimijoiden, myös päätoimisten 
puhdistamojen on toimitettava.

Or. pt
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Tarkistus 1923
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Perinteinen hankintatarve sokerin 

puhdistusta varten
1. Markkinointivuoden 2019/2020 
loppuun saakka puhdistettavaksi 
tarkoitetun sokerin perinteiseksi 
hankintatarpeeksi unionissa vahvistetaan 
markkinointivuotta kohden 
3 500 000 tonnia valkoisena sokerina 
ilmaistuna.
2. Komissio voi 160 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksillä vähentää 
1 kohdassa tarkoitettua perinteistä 
hankintatarvetta, jos se katsoo, että 
kyseisenä markkinointivuonna sokerin ja 
isoglukoosin kokonaistuonti ylittää 
huomattavasti raakasokerin kysynnän. 
Siinä tapauksessa perinteisen 
hankintatarpeen vähentäminen tehdään 
aina rinnakkain sokerijuurikkaan ja 
isoglukoosin kiintiöiden pienentämisen 
kanssa samalla kun komissio asettaa 
yhteisen vähennysprosentin kaikille 
kolmelle tuotteelle enimmäistuontimäärän 
vähentämiseksi.
3. Ainoaa Portugalissa vuonna 2005 
toiminnassa ollutta sokerijuurikkaan 
jalostustehdasta pidetään päätoimisena 
puhdistamona.
4. Puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin 
tuontitodistuksia saa myöntää vain 
päätoimisille puhdistamoille sillä 
edellytyksellä, että asianomaiset määrät 
eivät ylitä määriä, jotka saa tuoda 
1 kohdassa tarkoitetun perinteisen 
hankintatarpeen puitteissa. Todistuksia 
voidaan siirtää ainoastaan päätoimisten 
puhdistamojen kesken, ja niiden 
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voimassaolo lakkaa sen 
markkinointivuoden lopussa, jolle ne on 
myönnetty. Tätä kohtaa sovelletaan 
jokaisen markkinointivuoden 
ensimmäisinä kolmena kuukautena.
5. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
puhdistettavaksi tarkoitettu tuontisokeri 
puhdistetaan tämän alajakson säännösten 
mukaisesti, komissio voi 160 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ottaa 
käyttöön
а) eräitä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuontijärjestelyjen toimintaan liittyviä 
määritelmiä;
б) edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset, 
jotka toimijan on täytettävä voidakseen 
jättää tuontitodistushakemuksen, 
vakuuden asettaminen mukaan luettuna;
b) hallinnollisia seuraamuksia koskevat 
säännöt.
6. Komissio voi 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tarvittavat säännöt, jotka koskevat 
tuontivaatimuksiin ja -velvollisuuksiin 
liittyviä todisteita ja asiakirjoja, jotka 
toimijoiden ja erityisesti päätoimisten 
puhdistamojen on toimitettava.

Or. bg

Perustelu

Ehdotetussa asetuksessa toistetaan osittain asetusehdotuksen COM(2010)799 250–
262 artiklat. Perusmuutos, jota on ehdotettu, koskee nykyisen tuontikiintiön nostamista 
2 489 735 tonnista 3 500 000 tonniin. Korotus on tarpeen, koska nykyisin saatavilla oleva 
raakasokeri ei riitä kattamaan markkinoiden kysyntää, ja puhdistamot eivät toimi täydellä 
teholla, mikä puolestaan johtaa lopputuotteen hinnan nousuun.

Tarkistus 1924
Mariya Gabriel
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Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Puhdistettavaksi tarkoitetun ruokosokerin 

tuontia koskevat erityissäännökset
Puhdistettavaksi tarkoitetun ruokosokerin 
eurooppalainen hankintatarve 
vahvistetaan yhteisössä 3 500 000 tonniksi 
markkinointivuotta kohden.
1. Edellä 117 artiklan säännösten lisäksi 
puhdistettavaksi tarkoitetun ruokosokerin 
tuontitodistuksia saa myöntää vain 
päätoimisille puhdistamoille sillä 
edellytyksellä, että asianomaiset määrät 
eivät ylitä 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen hankintatarpeen määrää.
2. Edellä 2 kohdan mukaisesti 
myönnettyjä tuontitodistuksia voidaan 
siirtää ainoastaan päätoimisten 
puhdistamojen kesken, ja niiden 
voimassaolo lakkaa sen 
markkinointivuoden lopussa, jolle ne on 
myönnetty.
3. Komissio poistaa CN-koodiin 
1701 14 10 kuuluvan puhdistettavaksi 
tarkoitetun ruokosokerin tuonnilta tullit 
sen lisämäärän osalta, joka tarvitaan 
varmistamaan riittävät toimitukset 
päätoimisille puhdistamoille kunakin 
markkinointivuotena.
4. Komissio vahvistaa täydentävän 
määrän, joka perustuu 1 kohdassa 
tarkoitetun perinteisen hankintatarpeen ja 
puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin 
hankintaennusteiden väliseen 
tasapainoon kyseessä olevana 
markkinointivuonna. Komissio laatii 
ennusteen kunkin markkinointivuoden 
alussa. Ennustetta päivitetään sen 
perusteella, kuinka paljon 
puhdistettavaksi tarkoitettua ruokosokeria 
odotetaan toimitettavaksi kyseisenä 
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markkinointivuonna, mukaan lukien jo 
myönnetyt lisämäärät kyseiselle 
markkinointivuodelle.
5. Päivittäminen tehdään ennen 
lisämäärän ja siihen liittyvän 
tuontitodistuksen myöntämistä. 
Huomattava osa täydentävälle määrälle 
myönnetyistä tuontitodistuksista, aina 
70 prosenttiin asti, myönnetään kunakin 
markkinointivuonna marraskuun 
loppuun mennessä. Tuontitodistukset 
puolelle jäljelle jääneestä täydentävästä 
määrästä myönnetään helmikuun 
loppuun mennessä ja loput 
tuontitodistuksista myönnetään 
toukokuun loppuun mennessä.
6. Tuontitodistukset jäljelle jääneelle 
lisämäärälle myönnetään viimeistään 
30 päivänä syyskuuta kunakin 
markkinointivuonna. Tuontitodistukset 
tämän kohdan mukaisesti myönnetylle 
lisämäärälle ovat voimassa seuraavan 
markkinointivuoden ensimmäisinä 
kolmena kuukautena.
7. Komissio voi pienentää 1 kohdassa 
tarkoitettua eurooppalaista 
hankintatarvetta yhdessä ja rinnakkain 
sokerijuurikkaan ja isoglukoosin 
kiintiöiden kanssa jokaisena 
markkinointivuonna, jos komissio 
ennustaa, että sokerin ja isoglukoosin 
kokonaistuonti ylittää huomattavasti 
kysynnän. Vähennys tehtäisiin yhteisellä 
prosenttiosuudella, jota sovellettaisiin 
sekä eurooppalaiseen hankintatarpeeseen 
että sokerijuurikkaan ja isoglukoosin 
kiintiöihin.

Or. en

Tarkistus 1925
Béla Glattfelder
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Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Päätoimiset puhdistamot – kolmen 

kuukauden yksinoikeus raakasokerin 
tuontiin

1. Sokerin markkinointivuoden 2015/2016 
alkamisesta 1 päivänä lokakuuta 2015 
sokerin markkinointivuoden 2019/2020 
päättymispäivään 30 päivään syyskuuta 
2020 asti jokaisen markkinointivuoden 
ensimmäisinä kolmena kuukautena 
(1 päivästä lokakuuta 31 päivään 
joulukuuta) liitteen II I a osassa 
määritellyt päätoimiset puhdistamot 
saavat yksinoikeuden puhdistettavaksi 
tarkoitetun raakasokerin tuontiin 
2 489 735 tonnin tuontitodistusten 
rajoissa valkoisena sokerina ilmaistuna.
2. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
puhdistettavaksi tarkoitettu tuontisokeri 
puhdistetaan tämän alajakson säännösten 
mukaisesti, komissio voi 160 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ottaa 
käyttöön
a) eräitä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuontijärjestelyjen toimintaan liittyviä 
määritelmiä;
b) edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset, 
jotka toimijan on täytettävä voidakseen 
jättää tuontitodistushakemuksen, 
vakuuden asettaminen mukaan luettuna;
c) hallinnollisia seuraamuksia koskevat 
säännöt.
3. Komissio voi 162 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tarvittavat säännöt, jotka koskevat 
tuontivaatimuksiin ja -velvollisuuksiin 
liittyviä todisteita ja asiakirjoja, jotka 
toimijoiden ja erityisesti päätoimisten 
puhdistamojen on toimitettava. 
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[C1]Dantinin tarkistus 424 – Neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liite III

Or. en

Perustelu

Kotimaisen ja tuodun sokerin välisen tasapainon säilyttämiseksi tässä muutetaan neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja 361/2008 153 artiklaa nykytilanteen säilyttämiseksi, jossa 
päätoimiset puhdistamot saavat kolmeksi kuukaudeksi yksinoikeuden. Sen sanamuotoa on 
tarkistettu oikeusvarmuuden parantamiseksi. 2 489 735 tonnin määrä on peräisin neuvoston 
asetuksesta (EY) N:o 361/2008 ja se olisi nähtävä ylärajana, ei tavoitteena.

Tarkistus 1926
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Päätoimiset puhdistamot – kolmen 

kuukauden yksinoikeus raa´an 
ruokosokerin tuontiin

1. Sokerin markkinointivuoden 2015/2016 
alkamisesta 1 päivänä lokakuuta 2015 
sokerin markkinointivuoden 2019/2020 
päättymispäivään 30 päivään syyskuuta 
2020 asti jokaisen markkinointivuoden 
ensimmäisinä kolmena kuukautena 
(1 päivästä lokakuuta 31 päivään 
joulukuuta) liitteen II I a osassa 
määritellyt päätoimiset puhdistamot 
saavat yksinoikeuden puhdistettavaksi 
tarkoitetun raa´an ruokosokerin tuontiin 
vientilupien rajoissa, kuitenkin enintään 
2 489 735 tonnia valkoisena sokerina 
ilmaistuna.
2. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri 
puhdistetaan tämän jakson säännösten 
mukaisesti, komissio voi 160 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ottaa 
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käyttöön
a) eräitä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuontijärjestelyjen toimintaan liittyviä 
määritelmiä;
b) edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset, 
jotka toimijan on täytettävä voidakseen 
jättää tuontitodistushakemuksen, 
vakuuden asettaminen mukaan luettuna;
c) hallinnollisia seuraamuksia koskevat 
säännöt.
3. Komissio voi 162 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tarvittavat säännöt, jotka koskevat 
tuontivaatimuksiin ja -velvollisuuksiin 
liittyviä todisteita ja asiakirjoja, jotka 
toimijoiden ja erityisesti päätoimisten 
puhdistamojen on toimitettava.

Or. pl

Tarkistus 1927
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Päätoimiset puhdistamot – kolmen 

kuukauden yksinoikeus puhdistettavaksi 
tarkoitetun raakasokerin tuontiin

1. 30 päivään syyskuuta 2020 asti ja 
jokaisen markkinointivuoden 
ensimmäisinä kolmena kuukautena 
(1 päivästä lokakuuta 31 päivään 
joulukuuta) I a osan liitteessä II (uusi) 
määritellyt päätoimiset puhdistamot 
saavat yksinoikeuden puhdistettavaksi 
tarkoitetun raakasokerin 
tuontitodistuksiin 2 489 735 tonnin 
tuontitodistuksiin asti valkoisena sokerina 
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ilmaistuna.
2. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
puhdistettavaksi tarkoitettu tuontisokeri 
puhdistetaan tämän alajakson säännösten 
mukaisesti, komissio voi 160 artiklan 
mukaisesti annetuilla delegoiduilla 
säädöksillä ottaa käyttöön
a) eräitä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuontijärjestelyjen toimintaan liittyviä 
määritelmiä;
b) edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset, 
jotka toimijan on täytettävä voidakseen 
jättää tuontitodistushakemuksen, 
vakuuden asettaminen mukaan luettuna;
c) hallinnollisia seuraamuksia koskevat 
säännöt.
3. Komissio voi 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tarvittavat säännöt, jotka koskevat 
tuontivaatimuksiin ja -velvollisuuksiin 
liittyviä todisteita ja asiakirjoja, jotka 
toimijoiden ja erityisesti päätoimisten 
puhdistamojen on toimitettava.

Or. fr

Tarkistus 1928
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Päätoimiset puhdistamot – kolmen 

kuukauden yksinoikeus puhdistettavaksi 
tarkoitetun raakasokerin tuontiin

1. 30 päivään syyskuuta 2020 asti ja 
jokaisen markkinointivuoden 
ensimmäisinä kolmena kuukautena 
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(1 päivästä lokakuuta 31 päivään 
joulukuuta) I a osan liitteessä II 
määritellyt päätoimiset puhdistamot 
saavat yksinoikeuden puhdistettavaksi 
tarkoitetun raakasokerin 
tuontitodistuksiin 2 489 735 tonnin 
tuontitodistuksiin asti valkoisena sokerina 
ilmaistuna.
2. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri 
puhdistetaan tämän alajakson säännösten 
mukaisesti, komissio voi 160 artiklan 
mukaisesti annetuilla delegoiduilla 
säädöksillä ottaa käyttöön
(a) eräitä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuontijärjestelyjen toimintaan liittyviä 
määritelmiä; (b) edellytykset ja 
kelpoisuusvaatimukset, jotka toimijan on 
täytettävä voidakseen jättää 
tuontitodistushakemuksen, vakuuden 
asettaminen mukaan luettuna; c) 
hallinnollisia seuraamuksia koskevat 
säännöt.
3. Komissio voi 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tarvittavat säännöt, jotka koskevat 
tuontivaatimuksiin ja -velvollisuuksiin 
liittyviä todisteita ja asiakirjoja, jotka 
toimijoiden ja erityisesti päätoimisten 
puhdistamojen on toimitettava.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen nykytilanteen kanssa. Päätoimiset puhdistamot saavat 
yksinoikeuden kolmeksi kuukaudeksi ja puhdistustoimintaa avataan muille kuin perinteisille 
puhdistamoille, ottaen huomioon raakasokerin saatavuuden parantuminen äskettäisten 
kahdenvälisten vapaakauppasopimusten, jotka tulevat voimaan 2013, täytäntöönpanon 
yhteydessä. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota 2 489 735 tonnin enimmäismäärän 
noudattamiseen juurikassokerin ja tuodun raakasokerin välisen tasapainon säilyttämiseksi.
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Tarkistus 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Tuontitullien soveltamisen 
keskeyttäminen sokerialalla

1. Jotta varmistetaan 101 m artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
valmistamiseksi tarvittava saatavuus, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
keskeyttää markkinointivuoden 2019/2020 
loppuun saakka tuontitullien soveltamisen 
kokonaan tai osittain seuraavien 
tuotteiden tiettyjen määrien osalta:
a) CN-koodiin 1701 kuuluva sokeri;
b) CN-koodeihin 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluva 
isoglukoosi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
tuontitullien soveltamisen keskeyttäminen 
käynnistyy ilman eri toimenpiteitä heti 
kun ilmoitettu valkoisen sokerin EU-hinta 
on 150 prosenttia viitehinnasta. Normaali 
tulli palautetaan ilman eri toimenpiteitä 
kun ilmoitettu valkoisen sokerin EU-hinta 
on alle 150 prosenttia viitehinnasta.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan käynnistymiskynnys, joka on 150 prosenttia valkoisen sokerin viitehinnasta, eli 
606,60 euroa tonnilta (viitehinta on 404,40 euroa tonnilta) liiallisten heilahteluiden 
välttämiseksi. Lisätuonti tarjonnan puutteen takia auttaa markkinoita ja se vaikuttaa myös 
myönteisesti kilpailuun EU:n tarjonnassa, joka on nykyisin liian keskittynyttä.

Tarkistus 1930
Paolo Bartolozzi
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Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Tuontitullien soveltamisen 
keskeyttäminen sokerialalla
1. Jotta varmistetaan 101 m artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
valmistamiseksi tarvittava saatavuus, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
keskeyttää markkinointivuoden 2019/2020 
loppuun saakka tuontitullien soveltamisen 
kokonaan tai osittain seuraavien 
tuotteiden tiettyjen määrien osalta:
CN-koodiin 1701 kuuluva sokeri;
CN-koodeihin 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluva 
isoglukoosi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
tuontitullien soveltamisen keskeyttäminen 
käynnistyy ilman eri toimenpiteitä heti 
kun ilmoitettu valkoisen sokerin EU-hinta 
on 150 prosenttia viitehinnasta. Normaali 
tulli palautetaan ilman eri toimenpiteitä 
kun ilmoitettu valkoisen sokerin EU-hinta 
on alle 150 prosenttia viitehinnasta.

Or. en

Tarkistus 1931
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
130 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 b artikla
Tuontitullien soveltamisen 

keskeyttäminen puhdistettavaksi 
tarkoitetun ruokosokerin lisämääriin 
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1. Puhdistettavaksi tarkoitetun 
ruokosokerin tuontitullien soveltaminen 
keskeytetään niiden lisämäärien osalta, 
jotka tarvitaan varmistamaan tarjonnan 
päätoimisille puhdistamoille kyseisenä 
markkinointivuotena.
2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa 
tarkoitetun määrän, joka on 
130 a artiklassa tarkoitetun perinteisen 
hankintatarpeen ja puhdistettavaksi 
tarkoitetun sokerin tarjonnasta kyseisenä 
markkinointivuotena tehdyn arvion 
välinen erotus.
3. Komissio tekee kunkin 
markkinointivuoden alussa arvion 
puhdistettavaksi tarkoitetun ruokosokerin 
tarjonnasta, ja sitä päivitetään sen 
perusteella, kuinka paljon ruokosokeria 
tuodaan kyseisenä markkinointivuonna. 
Päivittäminen tehdään ennen lisämäärän 
ja siihen liittyvän tuontitodistuksen 
myöntämistä. 
4. Viimeistään kyseisen 
markkinointivuoden marraskuussa 
komissio myöntää tuontitodistukset 
70 prosentille puhdistettavaksi 
tarkoitetusta sokerista, joka muodostaa 
osan lisämäärästä. Tuontitodistukset 
ensimmäiselle puoliskolle jäljelle 
jääneestä täydentävästä määrästä 
myönnetään helmikuun loppuun 
mennessä ja toiselle puoliskolle kyseisen 
markkinointivuoden toukokuun loppuun 
mennessä. 
5. Jos arvion päivittämisen jälkeen 
havaitaan, että lisämäärää on nostettava, 
kyseisen lisäyksen ja alun perin 
vahvistetun määrän välinen ero jaetaan 
myöntämällä kyseisen 
markkinointivuoden loppuun mennessä 
tuontitodistuksia, jotka ovat voimassa 
myös seuraavan markkinointivuoden 
ensimmäisinä kolmena kuukautena.

Or. bg
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Perustelu

Jotta voidaan tuoda perinteisen hankintatarpeen koko määrä ilman että raakasokerin hinta 
nousee jyrkästi lisämäärään sovellettavan korkeamman tullimaksun takia, myös se on 
vapautettava tullista samalla tavalla kuin tuonti maista, joille on myönnetty etuuskohtelu. 
Näin varmistettaisiin, että päätoimiset puhdistamot saavat raakasokeria ja luotaisiin 
olosuhteet vapaalle kilpailulle ja lopputuotteen hinnan alentumiselle.

Tarkistus 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
130 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 b artikla
1. Komissio ehdottaa ennen 31 päivää 
joulukuuta 2013 
täytäntöönpanosäädöksellä tarkistettua 
yhteistä tullitariffia seuraaville tuotteille:
a) CN-koodiin 1701 kuuluva sokeri;
b) CN-koodeihin 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluva 
isoglukoosi.
Uudet sokerin tariffit ilmentävät 
viitehintojen eroa vuoden 2006 uudistusta 
ennen ja sen jälkeen, jotta voidaan tarjota 
samantasoinen suojelu.
2. Ennen sokerikiintiöjärjestelmästä 
luopumista komissio esittää ehdotuksen 
tuontitullien poistamisesta tämän artiklan 
ensimmäisessä kohdassa mainituilta 
tuotteilta.

Or. en

Perustelu

Sokerikiintiöjärjestelmän loppuun asti tariffeja olisi laskettava, jotta voidaan tarjota 
samantasoinen suojelu kuin ennen sokerialan uudistusta vuonna 2006. 
Sokerikiintiöjärjestelmän loppuminen vaatii kuitenkin EU:n tuontijärjestelmän 
lisäsopeuttamista, jotta tarjonta ei keskittyisi liikaa ja taattaisiin raaka-aineiden riittävä 
saatavuus markkinoilla, joilla niistä on pulaa. Komissiota pyydetään tekemään ehdotus ennen 
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kiintiöjärjestelmän loppumista eli ennen 31. syyskuuta 2015.

Tarkistus 1933
Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
130 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 b artikla
1. Komissio ehdottaa ennen 31 päivää 
joulukuuta 2013 
täytäntöönpanosäädöksellä tarkistettua 
yhteistä tullitariffia seuraaville tuotteille:
a) CN-koodiin 1701 kuuluva sokeri;
b) CN-koodeihin 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluva 
isoglukoosi.
Uudet sokerin tariffit ilmentävät 
viitehintojen eroa vuoden 2006 uudistusta 
ennen ja sen jälkeen, jotta voidaan tarjota
samantasoinen suojelu.
2. Ennen sokerikiintiöjärjestelmästä 
luopumista komissio esittää ehdotuksen 
tuontitullien poistamisesta tämän artiklan 
ensimmäisessä kohdassa mainituilta 
tuotteilta.

Or. en

Tarkistus 1934
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
130 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 c artikla
1. Komissio ehdottaa ennen 1 päivää 
tammikuuta 2014 
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täytäntöönpanosäädöksellä tarkistettua 
yhteistä tullitariffia CN-koodiin 1701 
kuuluville tuotteille.
Uudet tariffit raakasokerille ja valkoiselle 
sokerille eivät saa olla yli 50 prosenttia 
korkeampia kuin kyseisten tuotteiden 
viitehinnat.
2. Komissio esittää 31 päivään syyskuuta 
2015 mennessä arvion tämän artiklan 
ensimmäisessä kohdassa mainittujen 
tuotteiden tuontitullien täydellisen 
poistamisen vaikutuksista EU:n 
elintarvikeketjun kilpailukyvylle.

Or. en

Tarkistus 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
III osa – VI luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vientituet Vientisäännökset

Or. en

Tarkistus 1936
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
III osa – 6 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vientituet Vientisäännöt

Or. fr
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Tarkistus 1937
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1940
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
133 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1941
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1942
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1943
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista sekä 

1. Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista ja siihen 
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perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa, 
mainittujen noteerausten tai hintojen ja 
unionin hintojen välinen erotus voidaan 
kattaa vientituella

asti kunnes vientituet on asteittain 
poistettu, mainittujen noteerausten tai 
hintojen ja unionin hintojen välinen erotus 
voidaan kattaa vientituella:

Or. en

Perustelu

On tärkeää tuoda esiin, että vientituet välineenä tulevat häviämään. Tämä on ollut pitkään 
olennainen osa EU:n WTO-kantaa, ja vientitukien käyttämisestä olisi luovuttava vähitellen 
riippumatta WTO-neuvotteluista.

Tarkistus 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista sekä 
perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa, 
mainittujen noteerausten tai hintojen ja 
unionin hintojen välinen erotus voidaan 
kattaa vientituella

1. Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista sekä 
perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa, 
kun tiettyjen tuotteiden markkinoiden 
tilanne on erityisen vaikea, mainittujen 
noteerausten tai hintojen ja unionin 
hintojen välinen erotus voidaan kattaa 
vientituella

Or. pl

Perustelu

Koska vientituilla menee yleisesti heikosti EU:ssa, olisi ryhdyttävä toimiin niiden 
myöntämiseksi vain erityisen vaikeissa tilanteissa tai jos niiden tuotteiden markkinoilla, joille 
maksetaan vientitukea, on kriisi.

Tarkistus 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez
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Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista sekä 
perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa, 
mainittujen noteerausten tai hintojen ja 
unionin hintojen välinen erotus voidaan 
kattaa vientituella

1. Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista sekä 
perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa, 
ja noudattaen Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa 
vahvistettuja periaatteita, mainittujen 
noteerausten tai hintojen ja unionin 
hintojen välinen erotus voidaan kattaa 
vientituella

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista sekä 
perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa, 
mainittujen noteerausten tai hintojen ja 
unionin hintojen välinen erotus voidaan 
kattaa vientituella

1. Tässä kappaleessa tarkoitettuja 
vientitukia sovelletaan vain yhdessä 
tämän asetuksen 154 artiklan kanssa.
Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista sekä 
perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa, 
mainittujen noteerausten tai hintojen ja 
unionin hintojen välinen erotus voidaan 
kattaa vientituella

Or. de
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Tarkistus 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tämän kohdan a alakohdan i–ii, v ja 
vii alakohdassa luetellut tuotteet, jotka 
viedään jalostettuina tavaroina tiettyihin 
maataloustuotteiden valmistuksessa 
tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta 
kauppajärjestelmästä 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1216/2009 mukaisesti, 
ja jotka ovat liitteessä I olevan X osan 
b alakohdassa lueteltujen sokeria 
sisältävien tuotteiden muodossa.

b) tämän kohdan a alakohdan i–ii, v ja 
vii alakohdassa luetellut tuotteet, jotka 
viedään jalostettuina tavaroina tiettyihin 
maataloustuotteiden valmistuksessa 
tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta 
kauppajärjestelmästä 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1216/2009 mukaisesti,
mukaan lukien tuotteet, jotka viedään 
tavaroina, joita ei mainita 
perussopimuksen liitteessä I, 29 päivänä 
kesäkuuta 2010 annetun komission 
asetuksen (EU) N:o 578/2010 mukaisesti
ja jotka ovat liitteessä I olevan X osan 
b alakohdassa lueteltujen sokeria 
sisältävien tuotteiden muodossa.

Or. es

Perustelu

Tiettyjä tuotteita, mukaan luettuna kaupallisesti erittäin arkaluonteiset tuotteet, viedään 
tavaroina, joita ei ole lueteltu perussopimuksen liitteessä I ja joihin sovelletaan asetuksen 
(EY) N:o 1216/2009 sijasta 29. kesäkuuta 2010 annettua asetusta (EU) N:o 578/2010. Suora 
viittaus asetuksen (EY) N:o 1216/2009 saattaisi johtaa toimijoita harhaan, sillä he voisivat 
luulla, että vientitukijärjestelyt eivät koske näitä tuotteita.

Tarkistus 1948
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Vientituen enimmäismäärä 
1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille on 
0 euroa.

Or. de

Perustelu

Viime vuosina vientitukia useimmille tuotteille on vähennetty tai asetettu nollaan. Vientituet 
ovat epäsuosittuja, koska ne vääristävät kilpailua Niitä pitäisikin käyttää vain kriiseissä ja 
avustuskeinona ja vahvistaa niiden määräksi nolla.

Tarkistus 1949
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
134 artikla

Komission teksti Tarkistus

134 artikla Poistetaan.
Vientituen jakaminen

Määrät, jotka voidaan viedä vientituella, 
myönnetään noudattamalla menetelmää, 

joka
a) sopii parhaiten tuotteen luonteeseen ja 
kyseiseen markkinatilanteeseen ja jolla 
hyödynnetään käytettävissä olevia 
voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti 
ottaen huomioon unionin viennin 
tehokkuus, rakenne ja vaikutus 
markkinatasapainoon, aiheuttamatta 
kuitenkaan syrjintää kyseessä olevien 
toimijoiden ja etenkin suurten ja pienten 
toimijoiden välillä;
b) on toimijoille hallinnollisesti kevein, 
kun hallinnolliset vaatimukset otetaan 
huomioon.

Or. fr
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Tarkistus 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
134 artikla

Komission teksti Tarkistus

134 artikla Poistetaan.
Vientituen jakaminen

Määrät, jotka voidaan viedä vientituella, 
myönnetään noudattamalla menetelmää, 

joka
a) sopii parhaiten tuotteen luonteeseen ja 
kyseiseen markkinatilanteeseen ja jolla 
hyödynnetään käytettävissä olevia 
voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti 
ottaen huomioon unionin viennin 
tehokkuus, rakenne ja vaikutus 
markkinatasapainoon, aiheuttamatta 
kuitenkaan syrjintää kyseessä olevien 
toimijoiden ja etenkin suurten ja pienten 
toimijoiden välillä;
b) on toimijoille hallinnollisesti kevein, 
kun hallinnolliset vaatimukset otetaan 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
134 artikla

Komission teksti Tarkistus

134 artikla Poistetaan.
Vientituen jakaminen

Määrät, jotka voidaan viedä vientituella, 
myönnetään noudattamalla menetelmää, 
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joka
a) sopii parhaiten tuotteen luonteeseen ja 
kyseiseen markkinatilanteeseen ja jolla 
hyödynnetään käytettävissä olevia 
voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti 
ottaen huomioon unionin viennin 
tehokkuus, rakenne ja vaikutus 
markkinatasapainoon, aiheuttamatta 
kuitenkaan syrjintää kyseessä olevien 
toimijoiden ja etenkin suurten ja pienten 
toimijoiden välillä;
b) on toimijoille hallinnollisesti kevein, 
kun hallinnolliset vaatimukset otetaan 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 1952
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
134 artikla

Komission teksti Tarkistus

134 artikla Poistetaan.
Vientituen jakaminen

Määrät, jotka voidaan viedä vientituella, 
myönnetään noudattamalla menetelmää, 

joka
a) sopii parhaiten tuotteen luonteeseen ja 
kyseiseen markkinatilanteeseen ja jolla 
hyödynnetään käytettävissä olevia 
voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti 
ottaen huomioon unionin viennin 
tehokkuus, rakenne ja vaikutus 
markkinatasapainoon, aiheuttamatta 
kuitenkaan syrjintää kyseessä olevien 
toimijoiden ja etenkin suurten ja pienten 
toimijoiden välillä;
b) on toimijoille hallinnollisesti kevein, 
kun hallinnolliset vaatimukset otetaan 
huomioon.
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Or. fr

Tarkistus 1953
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
134 artikla

Komission teksti Tarkistus

134 artikla Poistetaan.
Vientituen jakaminen

Määrät, jotka voidaan viedä vientituella, 
myönnetään noudattamalla menetelmää, 

joka
a) sopii parhaiten tuotteen luonteeseen ja 
kyseiseen markkinatilanteeseen ja jolla 
hyödynnetään käytettävissä olevia 
voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti 
ottaen huomioon unionin viennin 
tehokkuus, rakenne ja vaikutus 
markkinatasapainoon, aiheuttamatta 
kuitenkaan syrjintää kyseessä olevien 
toimijoiden ja etenkin suurten ja pienten 
toimijoiden välillä;
b) on toimijoille hallinnollisesti kevein, 
kun hallinnolliset vaatimukset otetaan 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 1954
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
135 artikla

Komission teksti Tarkistus

135 artikla Poistetaan.
Vientituen jakaminen
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1. Samoihin tuotteisiin sovelletaan samoja 
vientitukia koko unionissa. Vientituki voi 
vaihdella määräpaikan mukaan, 
erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, 
tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset 
tai perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.
2. Neuvosto hyväksyy vientitukien 
vahvistamista koskevat toimenpiteet 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
135 artikla

Komission teksti Tarkistus

135 artikla Poistetaan.
Vientituen vahvistaminen

1. Samoihin tuotteisiin sovelletaan samoja 
vientitukia koko unionissa. Vientituki voi 
vaihdella määräpaikan mukaan, 
erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, 
tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset 
tai perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.
2. Neuvosto hyväksyy vientitukien 
vahvistamista koskevat toimenpiteet 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
135 artikla

Komission teksti Tarkistus

135 artikla Poistetaan.
Vientituen vahvistaminen

1. Samoihin tuotteisiin sovelletaan samoja 
vientitukia koko unionissa. Vientituki voi 
vaihdella määräpaikan mukaan, 
erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, 
tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset 
tai perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.
2. Neuvosto hyväksyy vientitukien 
vahvistamista koskevat toimenpiteet 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1957
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
135 artikla

Komission teksti Tarkistus

135 artikla Poistetaan.
Vientituen vahvistaminen

1. Samoihin tuotteisiin sovelletaan samoja 
vientitukia koko unionissa. Vientituki voi 
vaihdella määräpaikan mukaan, 
erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, 
tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset 
tai perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.
2. Neuvosto hyväksyy vientitukien 
vahvistamista koskevat toimenpiteet 
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perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1958
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
135 artikla

Komission teksti Tarkistus

135 artikla Poistetaan.
Vientituen vahvistaminen

1. Samoihin tuotteisiin sovelletaan samoja 
vientitukia koko unionissa. Vientituki voi 
vaihdella määräpaikan mukaan, 
erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, 
tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset 
tai perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.
2. Neuvosto hyväksyy vientitukien 
vahvistamista koskevat toimenpiteet 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1959
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto hyväksyy vientitukien 
vahvistamista koskevat toimenpiteet 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Kyseinen 43 artiklan 3 kohta on poikkeus tavallisesta lainsäädäntömenettelystä, jossa 
neuvosto hyväksyy toimia, jotka liittyvät muun muassa tukien, hintojen ja määrien 
asettamiseen. Emme halua, että neuvosto hyväksyy toimia vientitukien vahvistamiseksi, siksi 
tarkistuksella poistetaan 135 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse 
viljanjyvistä, komissio voi 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
eriyttää jäsenvaltioille maksettavien 
vientitukien määrät.

Or. pl

Perustelu

On mahdollistettava se, että vientitukivälinettä voidaan käyttää valikoiduilla alueilla, 
esimerkiksi viljamarkkinoiden julkisiin interventioihin.

Tarkistus 1961
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
136 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
136 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
136 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1964
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
136 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1965
Christofer Fjellner
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Ehdotus asetukseksi
136 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
137 artikla

Komission teksti Tarkistus

137 artikla Poistetaan.
Elävistä eläimistä naudanliha-alalla 

maksettavat vientituet
1. Naudanliha-alan tuotteiden osalta 
eläviä eläimiä koskevien vientitukien 
myöntäminen ja maksaminen edellyttää 
eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 
suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 
unionin lainsäädännössä säädettyjen 
vaatimusten noudattamista.
2. 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, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka liittyvät eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten 
noudattamiseen unionin tullialueen 
ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
luettuna.
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3. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tämän artiklan soveltamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
137 artikla

Komission teksti Tarkistus

137 artikla Poistetaan.
Elävistä eläimistä naudanliha-alalla 

maksettavat vientituet
1. Naudanliha-alan tuotteiden osalta 
eläviä eläimiä koskevien vientitukien 
myöntäminen ja maksaminen edellyttää 
eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 
suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 
unionin lainsäädännössä säädettyjen 
vaatimusten noudattamista.
2. 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, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka liittyvät eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten 
noudattamiseen unionin tullialueen 
ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
luettuna.
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3. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tämän artiklan soveltamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tämä täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Tarkistus 1968
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
137 artikla

Komission teksti Tarkistus

137 artikla Poistetaan.
Elävistä eläimistä naudanliha-alalla 

maksettavat vientituet
1. Naudanliha-alan tuotteiden osalta 
eläviä eläimiä koskevien vientitukien 
myöntäminen ja maksaminen edellyttää 
eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 
suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 
unionin lainsäädännössä säädettyjen 
vaatimusten noudattamista.
2. 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, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka liittyvät eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten 
noudattamiseen unionin tullialueen 
ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
luettuna.
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3. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 
soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Nämä täytäntöönpanosäännökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen;

Or. fr

Tarkistus 1969
Britta Reimers, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
137 artikla

Komission teksti Tarkistus

137 artikla Poistetaan.
Elävistä eläimistä naudanliha-alalla 

maksettavat vientituet
1. Naudanliha-alan tuotteiden osalta 
eläviä eläimiä koskevien vientitukien 
myöntäminen ja maksaminen edellyttää 
eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 
suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 
unionin lainsäädännössä säädettyjen 
vaatimusten noudattamista.
2. 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, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka liittyvät eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten 
noudattamiseen unionin tullialueen 
ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
luettuna.
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3. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tämän artiklan soveltamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1970
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
137 artikla

Komission teksti Tarkistus

137 artikla Poistetaan.
Elävistä eläimistä naudanliha-alalla 

maksettavat vientituet
1. Naudanliha-alan tuotteiden osalta 
eläviä eläimiä koskevien vientitukien 
myöntäminen ja maksaminen edellyttää 
eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 
suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 
unionin lainsäädännössä säädettyjen 
vaatimusten noudattamista.
2. 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, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka liittyvät eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten 
noudattamiseen unionin tullialueen 
ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
luettuna.
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3. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tämän artiklan soveltamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Elävistä eläimistä naudanliha-alalla 
maksettavat vientituet

Elävien eläinten vienti

Or. en

Tarkistus 1972
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Elävistä eläimistä naudanliha-alalla
maksettavat vientituet

Elävien eläinten vientisäännöt
naudanliha-alalla

Or. fr

Tarkistus 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Naudanliha-alan tuotteiden osalta 
eläviä eläimiä koskevien vientitukien 
myöntäminen ja maksaminen edellyttää 
eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 
suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 
unionin lainsäädännössä säädettyjen 
vaatimusten noudattamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1974
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Naudanliha-alan tuotteiden osalta 
eläviä eläimiä koskevien vientitukien 
myöntäminen ja maksaminen edellyttää 
eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 
suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 
unionin lainsäädännössä säädettyjen 
vaatimusten noudattamista.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta viejiä kannustettaisiin 
noudattamaan eläinten hyvinvointia 
koskevia edellytyksiä ja jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voisivat 

2. Jotta viejiä kannustettaisiin 
noudattamaan eläinten hyvinvointia 
koskevia edellytyksiä, siirretään 
komissiolle valta antaa 160 artiklan 
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tarkistaa vientitukiin liittyvien varojen 
moitteettoman käytön silloin kun niiden 
edellytyksenä on eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten noudattaminen, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka liittyvät eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten 
noudattamiseen unionin tullialueen 
ulkopuolella, riippumattomien kolmansien 
osapuolten käyttö mukaan luettuna.

mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
liittyvät eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten noudattamiseen unionin 
tullialueen ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
luettuna.

Or. en

Tarkistus 1976
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 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, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka liittyvät eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten
noudattamiseen unionin tullialueen 
ulkopuolella, riippumattomien kolmansien 
osapuolten käyttö mukaan luettuna.

2. Jotta viejiä kannustettaisiin 
noudattamaan eläinten hyvinvointia 
koskevia edellytyksiä, siirretään 
komissiolle valta antaa 160 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
liittyvät eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten noudattamiseen unionin 
tullialueen ulkopuolella, riippumattomien 
kolmansien osapuolten käyttö mukaan 
luettuna.

Or. fr

Tarkistus 1977
Esther de Lange
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Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 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, siirretään komissiolle valta 
antaa 160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka liittyvät eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten 
noudattamiseen unionin tullialueen 
ulkopuolella, riippumattomien kolmansien 
osapuolten käyttö mukaan luettuna.

2. 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, siirretään komissiolle valta 
antaa 160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka liittyvät eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten 
noudattamiseen unionin tullialueen 
ulkopuolella, riippumattomien kolmansien 
osapuolten käyttö mukaan luettuna ja jotta 
varmistetaan että kolmansissa maissa 
valmistetut eläintuotteet ovat eläinten 
hyvinvointia koskevien unionin 
vaatimusten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 1978
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
138 artikla

Komission teksti Tarkistus

138 artikla Poistetaan.
Vientirajoitukset

Perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvien 
määrällisten sitoumusten noudattaminen 
varmistetaan kyseessä oleviin tuotteisiin 
sovellettavien viiteajanjaksojen osalta 
myönnettyjen vientitodistusten 
perusteella.
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Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka ovat 
tarpeen määrällisten sitoutumisten 
noudattamiseksi, mukaan luettuina 
vientitodistusten myöntämisen 
keskeyttäminen tai rajoittaminen silloin 
kun tällaiset sitoumukset ylitetään tai ne 
voidaan ylittää. WTO:n 
maataloussopimuksesta johtuvien 
velvoitteiden noudattamisen osalta 
viitejakson päättyminen ei vaikuta 
vientitodistusten voimassaoloon.

Or. fr

Tarkistus 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
138 artikla

Komission teksti Tarkistus

138 artikla Poistetaan.
Vientirajoitukset

Perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvien 
määrällisten sitoumusten noudattaminen 
varmistetaan kyseessä oleviin tuotteisiin 
sovellettavien viiteajanjaksojen osalta 
myönnettyjen vientitodistusten 
perusteella.
Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka ovat 
tarpeen määrällisten sitoutumisten 
noudattamiseksi, mukaan luettuina 
vientitodistusten myöntämisen 
keskeyttäminen tai rajoittaminen silloin 
kun tällaiset sitoumukset ylitetään tai ne 
voidaan ylittää. WTO:n 
maataloussopimuksesta johtuvien 
velvoitteiden noudattamisen osalta 
viitejakson päättyminen ei vaikuta 
vientitodistusten voimassaoloon.
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Or. en

Tarkistus 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
138 artikla

Komission teksti Tarkistus

138 artikla Poistetaan.
Vientirajoitukset

Perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvien 
määrällisten sitoumusten noudattaminen 
varmistetaan kyseessä oleviin tuotteisiin 
sovellettavien viiteajanjaksojen osalta 
myönnettyjen vientitodistusten 
perusteella.
Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka ovat 
tarpeen määrällisten sitoutumisten 
noudattamiseksi, mukaan luettuina 
vientitodistusten myöntämisen 
keskeyttäminen tai rajoittaminen silloin 
kun tällaiset sitoumukset ylitetään tai ne 
voidaan ylittää. WTO:n 
maataloussopimuksesta johtuvien 
velvoitteiden noudattamisen osalta 
viitejakson päättyminen ei vaikuta 
vientitodistusten voimassaoloon.

Or. en

Tarkistus 1981
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
138 artikla

Komission teksti Tarkistus

138 artikla Poistetaan.
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Vientirajoitukset
Perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvien 
määrällisten sitoumusten noudattaminen 
varmistetaan kyseessä oleviin tuotteisiin 
sovellettavien viiteajanjaksojen osalta 
myönnettyjen vientitodistusten 
perusteella.
Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka ovat 
tarpeen määrällisten sitoutumisten 
noudattamiseksi, mukaan luettuina 
vientitodistusten myöntämisen 
keskeyttäminen tai rajoittaminen silloin 
kun tällaiset sitoumukset ylitetään tai ne 
voidaan ylittää. WTO:n 
maataloussopimuksesta johtuvien 
velvoitteiden noudattamisen osalta 
viitejakson päättyminen ei vaikuta 
vientitodistusten voimassaoloon.

Or. fr

Tarkistus 1982
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
138 artikla

Komission teksti Tarkistus

138 artikla Poistetaan.
Vientirajoitukset

Perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvien 
määrällisten sitoumusten noudattaminen 
varmistetaan kyseessä oleviin tuotteisiin 
sovellettavien viiteajanjaksojen osalta 
myönnettyjen vientitodistusten 
perusteella.
Komissio voi hyväksyä
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka ovat 
tarpeen määrällisten sitoutumisten 
noudattamiseksi, mukaan luettuina 
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vientitodistusten myöntämisen 
keskeyttäminen tai rajoittaminen silloin 
kun tällaiset sitoumukset ylitetään tai ne 
voidaan ylittää. WTO:n 
maataloussopimuksesta johtuvien 
velvoitteiden noudattamisen osalta 
viitejakson päättyminen ei vaikuta 
vientitodistusten voimassaoloon.

Or. en

Tarkistus 1983
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
139 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
139 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
139 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1986
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
139 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1987
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
139 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio voi vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä lisäedellytyksiä vientitukien 
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myöntämiselle, jotta vältetään 
kaupankäynnin vääristyminen, erityisesti 
seuraavat edellytykset:
a) vientitukia maksetaan vain EU:sta 
peräisin oleville tuotteille;
b) tuontituotteista maksettavien 
vientitukien määrän on oltava 
samansuuruinen kuin tuotaessa kannetut 
tuontitullit, jos ne ovat pienempiä kuin 
sovellettava vientituki.

Or. es

Perustelu

Tämä uusi kohta, joka on lisätty asetuksen mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin, on erittäin tärkeä. Jos se puuttuu asetustekstistä, kaupankäynti saattaa vinoutua.

Tarkistus 1989
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
140 artikla

Komission teksti Tarkistus

140 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanovallan käyttäminen 

tarkastelumenettelyä noudattaen
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän jakson 
soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, 
jotka koskevat erityisesti
a) sellaisten vietävissä olevien määrien 
uudelleenjakamista, joita ei ole myönnetty 
eikä käytetty;
b) edellä olevan 133 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.
Nämä täytäntöönpanosäännökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen;
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Or. fr

Tarkistus 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
140 artikla

Komission teksti Tarkistus

140 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanovallan käyttäminen 

tarkastelumenettelyä noudattaen
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän jakson 
soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, 
jotka koskevat erityisesti
a) sellaisten vietävissä olevien määrien 
uudelleenjakamista, joita ei ole myönnetty 
eikä käytetty;
b) edellä olevan 133 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
140 artikla

Komission teksti Tarkistus

140 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanovallan käyttäminen 

tarkastelumenettelyä noudattaen
Komissio vahvistaa
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täytäntöönpanosäädöksillä tämän jakson 
soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, 
jotka koskevat erityisesti
a) sellaisten vietävissä olevien määrien 
uudelleenjakamista, joita ei ole myönnetty 
eikä käytetty;
b) edellä olevan 133 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1992
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
140 artikla

Komission teksti Tarkistus

140 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanovallan käyttäminen 

tarkastelumenettelyä noudattaen
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän jakson 
soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, 
jotka koskevat erityisesti
a) sellaisten vietävissä olevien määrien 
uudelleenjakamista, joita ei ole myönnetty 
eikä käytetty;
b) edellä olevan 133 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.
Nämä täytäntöönpanosäännökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen;

Or. fr
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Tarkistus 1993
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
140 artikla

Komission teksti Tarkistus

140 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanovallan käyttäminen 

tarkastelumenettelyä noudattaen
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän jakson 
soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, 
jotka koskevat erityisesti
a) sellaisten vietävissä olevien määrien 
uudelleenjakamista, joita ei ole myönnetty 
eikä käytetty;
b) edellä olevan 133 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1994
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
141 artikla

Komission teksti Tarkistus

141 artikla Poistetaan.
Muu täytäntöönpanovalta

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa kertoimia vientituen 
mukauttamiseksi 139 artiklan 6 kohdan 
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mukaisesti vahvistettuja sääntöjä 
noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
141 artikla

Komission teksti Tarkistus

141 artikla Poistetaan.
Muu täytäntöönpanovalta

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa kertoimia vientituen 
mukauttamiseksi 139 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti vahvistettuja sääntöjä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
141 artikla

Komission teksti Tarkistus

141 artikla Poistetaan.
Muu täytäntöönpanovalta

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa kertoimia vientituen 
mukauttamiseksi 139 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti vahvistettuja sääntöjä 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 1997
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
141 artikla

Komission teksti Tarkistus

141 artikla Poistetaan.
Muu täytäntöönpanovalta

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa kertoimia vientituen 
mukauttamiseksi 139 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti vahvistettuja sääntöjä 
noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 1998
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
141 artikla

Komission teksti Tarkistus

141 artikla Poistetaan.
Muu täytäntöönpanovalta

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa kertoimia vientituen 
mukauttamiseksi 139 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti vahvistettuja sääntöjä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1999
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
142 artikla
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Komission teksti Tarkistus

142 artikla Poistetaan.
Ulkoisen jalostusmenettelyn 

keskeyttäminen
1. Jos unionin markkinat häiriintyvät tai 
uhkaavat häiriintyä ulkoisen 
jalostusmenettelyn vuoksi, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä keskeyttää 
jonkin jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan ulkoisen jalostusmenettelyn 
käytön osittain tai kokonaan vilja-, riisi-, 
hedelmä- ja vihannes-, hedelmä- ja 
vihannesjaloste-, viini-, naudan- ja 
vasikanliha-, sianliha-, lampaan- ja 
vuohenliha- sekä siipikarja-alojen 
tuotteiden osalta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Kun komissio saa jäsenvaltiolta tällaisen 
pyynnön, se tekee asiasta 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
viiden työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Komissio hyväksyy 162 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä.
Vahvistetut toimenpiteet annetaan 
viipymättä tiedoksi jäsenvaltioille, ja ne 
tulevat voimaan välittömästi.
2. Siinä määrin kuin se on tarpeen 
yhteisen markkinajärjestelyn 
moitteettoman toiminnan kannalta, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettua menettelyä noudattaen 
kieltää ulkoisen jalostusmenettelyn käytön 
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osittain tai kokonaan 1 kohdassa 
lueteltujen tuotteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
143 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

143 a artikla
Merkitykselliset markkinat

1. Merkityksellisten markkinoiden 
määrittely on väline, jonka avulla 
tunnistetaan ja määritellään yritysten 
välisen kilpailun rajat kahden 
ulottuvuuden osalta:
a) merkitykselliset tuotemarkkinat: tässä 
luvussa tuotemarkkinoilla tarkoitetaan 
markkinoita, joihin kuuluvat kaikki 
tuotteet, joita kuluttaja pitää keskenään 
vaihdettavissa tai korvattavissa olevina 
niiden ominaisuuksien, hintojen ja 
käyttötarkoituksen vuoksi;
b) merkitykselliset maantieteelliset 
markkinat: tässä luvussa 
maantieteellisillä markkinoilla 
tarkoitetaan markkinoita, jotka 
muodostuvat alueesta, jolla asianomaiset 
yritykset ovat sitoutuneet tarjoamaan 
kyseisiä tavaroita, jolla 
kilpailuedellytykset ovat riittävän 
yhtenäiset ja joka voidaan erottaa 
vierekkäisistä maantieteellisistä alueista 
erityisesti kilpailuedellytysten 
huomattavan erilaisuuden perusteella.
2. Merkityksellisten markkinoiden 
määrittämiseen sovelletaan seuraavia 
periaatteita:
a) merkityksellisiä tuotemarkkinoita 
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analysoidaan raakatuotteiden osalta 
ensisijaisesti kasvien viljelyn ja eläinten 
kasvatuksen lajien tasolla; tätä alemman 
tason tarkastelu on perusteltava 
asianmukaisesti;
b) merkitykselliset maantieteelliset 
markkinat on määriteltävä 
tapauskohtaisesti kunkin tapauksen 
erityisolosuhteiden perusteella.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistuksessa 370 tekemä ehdotus, että merkityksellisiksi maantieteellisiksi 
markkinoiksi katsotaan unioni, tuskin vaikuttaisi kilpailuun millään tavalla. Merkitykselliset 
maantieteelliset markkinat on määriteltävä ottaen huomioon kulloisenkin tapauksen 
erityispiirteet.

Tarkistus 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
143 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

143 b artikla
Määräävä asema

Tässä luvussa määräävällä asemalla 
tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on 
taloudellinen valta-asema, jonka 
perusteella se voi estää toimivan kilpailun 
merkityksellisillä markkinoilla, koska se 
voi toimia huomattavan itsenäisesti 
suhteessa kilpailijoihinsa, asiakkaihinsa 
ja viime kädessä kuluttajiin.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistuksen 371 toinen osa on turha ja siksi ehdotetaan sen poistamista. 
Elintarvikeketjun eri toimijat eivät välttämättä toimi samoilla merkityksellisillä markkinoilla 
(tuotemarkkinat ja maantieteelliset markkinat) ja siksi niiden markkinaosuuksien 
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vertaileminen sen määrittämiseksi, onko tuottajaorganisaatioilla määräävä asema, ei ole 
taloudellisesti mielekästä.

Tarkistus 2002
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta sellaisiin 
maataloustuottajien, 
maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen tai
tämän asetuksen 106 artiklan nojalla
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tämän asetuksen 107 artiklan nojalla
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä, ja joihin ei sisälly 
velvoitetta soveltaa samoja hintoja, jollei 
kilpailu tällöin esty tai perussopimuksen 
39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen 
vaarannu.

Perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden 
toteuttamiseksi tarpeellisiksi katsotaan 
etenkin viljelijöiden, viljelijäyhdistysten 
tai viljelijäyhdistysten liittojen, tämän 
asetuksen 106 artiklan mukaisesti
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tämän asetuksen 107 artiklan mukaisesti
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimukset, päätökset ja 
menettelytavat, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä jollei kilpailu 
tällöin esty kokonaan.

Or. fr

Tarkistus 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta sellaisiin 
maataloustuottajien, 

Perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden 
toteuttamiseksi tarpeellisiksi katsotaan 
etenkin tuottajien tai tämän asetuksen 
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maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen tai 
tämän asetuksen 106 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tämän asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä, ja joihin ei sisälly 
velvoitetta soveltaa samoja hintoja, jollei 
kilpailu tällöin esty tai perussopimuksen 
39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen 
vaarannu.

106 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden tai tämän 
asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimukset, päätökset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka 
koskevat maataloustuotteiden tuotantoa, 
myyntiä tai yhteisten varastointi-, käsittely-
tai jalostuslaitosten käyttöä taikka 
yhteisten toimien toteuttamista 
taloudellisten riskien ehkäisemiseksi tai 
hallitsemiseksi, erityisesti 109 c artiklassa 
tarkoitettu tasausrahasto.

Or. fr

Tarkistus 2004
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta sellaisiin 
maataloustuottajien, 
maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen tai 
tämän asetuksen 106 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tämän asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä, ja joihin ei sisälly 
velvoitetta soveltaa samoja hintoja, jollei 
kilpailu tällöin esty tai perussopimuksen 
39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen 
vaarannu.

Perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden 
toteuttamiseksi tarpeellisiksi katsotaan 
etenkin tuottajien tai tämän asetuksen 
106 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden tai tämän 
asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimukset, päätökset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat, siltä 
osin kun ne koskevat tämän asetuksen 
106 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamista, maataloustuotteiden 
tuotantoa, myyntiä tai yhteisten varastointi-
, käsittely- tai jalostuslaitosten käyttöä.

Or. it
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Tarkistus 2005
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta sellaisiin
maataloustuottajien, 
maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen tai 
tämän asetuksen 106 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tämän asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä, ja joihin ei sisälly 
velvoitetta soveltaa samoja hintoja, jollei 
kilpailu tällöin esty tai perussopimuksen 
39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen 
vaarannu.

Perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden 
toteuttamiseksi tarpeellisiksi katsotaan 
etenkin maataloustuottajien, 
maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen tai 
tämän asetuksen 106 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tämän asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimukset, päätökset ja 
menettelytavat, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä, ja joihin ei sisälly 
velvoitetta soveltaa samoja hintoja, jollei 
kilpailu tällöin esty tai perussopimuksen 
39 artiklan päätavoitteiden saavuttaminen 
vaarannu.

Or. en

Perustelu

On syytä täsmentää, että tuottajaorganisaatioiden jne. sopimusten jne. on oltava 
perussopimuksen 39 artiklassa määriteltyjen YMP:n tavoitteiden mukaisia. Tämä siirtää 
todistustaakan komissiolle ja lisää maatalouden toimijoiden oikeusvarmuutta. On lisäksi 
huomautettava, että nimenomaan YMP:n päätavoitteiden saavuttaminen ei saa vaarantua.

Tarkistus 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta sellaisiin 
maataloustuottajien, 
maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen tai 
tämän asetuksen 106 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tämän asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä, ja joihin ei sisälly 
velvoitetta soveltaa samoja hintoja, jollei 
kilpailu tällöin esty tai perussopimuksen 
39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen 
vaarannu.

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta sellaisiin 
maataloustuottajien, 
maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä, ja joihin ei sisälly 
velvoitetta soveltaa samoja hintoja, jollei 
kilpailu tällöin esty tai perussopimuksen 
39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen 
vaarannu.

Or. es

Tarkistus 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta sellaisiin 
maataloustuottajien, 
maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen tai 
tämän asetuksen 106 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tämän asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta sellaisiin 
maataloustuottajien, 
maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä, ja joihin ei sisälly 
velvoitetta soveltaa samoja hintoja, jollei 
kilpailu tällöin esty tai perussopimuksen 
39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen 
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jalostuslaitosten käyttöä, ja joihin ei sisälly 
velvoitetta soveltaa samoja hintoja, jollei 
kilpailu tällöin esty tai perussopimuksen 
39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen 
vaarannu.

vaarannu.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on samansuuntainen kuin 145 artiklaan tehty tarkistus, jolla pyritään säätelemään 
tuottajaorganisaatioita ja niiden liittoja.

Tarkistus 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta sellaisiin 
maataloustuottajien, 
maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen tai 
tämän asetuksen 106 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tämän asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä, ja joihin ei sisälly 
velvoitetta soveltaa samoja hintoja, jollei 
kilpailu tällöin esty tai perussopimuksen 
39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen 
vaarannu.

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta sellaisiin 
maataloustuottajien, 
maataloustuottajayhdistysten, 
maataloustuottajayhdistysten liittojen tai 
tämän asetuksen 106 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tämän asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa, myyntiä tai 
yhteisten varastointi-, käsittely- tai 
jalostuslaitosten käyttöä, jollei kilpailu 
tällöin esty tai perussopimuksen 39 artiklan 
tavoitteiden saavuttaminen vaarannu.

Or. en

Tarkistus 2009
Esther de Lange
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Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta tämän asetuksen 143 artiklassa 
tarkoitettuihin sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka ovat tarpeen 
perussopimuksen 39 artiklassa esitettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta tämän asetuksen 143 artiklassa 
tarkoitettuihin sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka ovat tarpeen tässä 
asetuksessa vahvistettujen ympäristöä, 
ilmastoa, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia, elintarvikkeiden 
turvallisuutta, kestävyyttä koskevien 
tavoitteiden ja perussopimuksen 
39 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2010
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta tämän asetuksen 143 artiklassa 
tarkoitettuihin sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka ovat tarpeen 
perussopimuksen 39 artiklassa esitettyjen
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta tämän asetuksen 143 artiklassa 
tarkoitettuihin sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka ovat tarpeen 
perussopimuksen 39 artiklassa esitettyjen
päätavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

On syytä täsmentää, että tuottajaorganisaatioiden jne. hyväksyttävien sopimusten on oltava 
YMP:n päätavoitteiden mukaisia. Jos sana "päätavoitteiden" puuttuisi, se tarkoittaisi, että 
jokaisen sopimuksen pitäisi olla tarpeen jokaisen YMP:n tavoitteen saavuttamiseksi (tämä on 
ainakin tuomioistuimen tulkinta nykyisestä oikeuskäytännöstä).
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Tarkistus 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta tämän asetuksen 143 artiklassa 
tarkoitettuihin sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka ovat tarpeen 
perussopimuksen 39 artiklassa esitettyjen
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta tämän asetuksen 143 artiklassa 
tarkoitettuihin sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka ovat tarpeen 
perussopimuksen 39 artiklassa esitettyjen
päätavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

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

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon, että on varmistettava 
EU:n kilpailusääntöjen yhdenmukainen 
soveltaminen maatalousalalla, komissio 
kehittää erityiset suuntaviivat, joilla 
autetaan kansallisia kilpailuviranomaisia 
panemaan täytäntöön 
perustamissopimuksen 101 ja 106 artiklan 
määräyksiä sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa tai 
kauppaa.

Or. en

Tarkistus 2013
Rareş-Lucian Niculescu

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

Ottaen huomioon, että on varmistettava 
EU:n kilpailusääntöjen yhdenmukainen 
soveltaminen maatalousalalla, komissio 
kehittää [... vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] erityiset 
suuntaviivat, joilla autetaan kansallisia 
kilpailuviranomaisia panemaan 
täytäntöön perustamissopimuksen 101 ja 
106 artiklan määräyksiä sopimuksiin, 
päätöksiin ja menettelytapoihin, jotka 
koskevat maataloustuotteiden tuotantoa 
tai kauppaa.

Or. en

Tarkistus 2014
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

Perustamissopimuksen 101 ja 
106 artiklan määräysten soveltamiseen 
tehtäviin tämän asetuksen mukaisiin 
poikkeuksiin sovelletaan asetusta (EY) 
N:o 1/20031. Maatalousyritysten välisiä 
sopimuksia koskevia mahdollisia 
poikkeuksia käsitellään 
perustamissopimuksen 101 artiklan 
3 kohdassa vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti.
__________________
1 EUVL L 1, 4.1. 2003, s. 1.

Or. en

Perustelu

Kilpailupolitiikassa nykystandardi on, että yritykset arvioivat itse tekemiensä sopimusten 
laillisuuden. Tämän itsearviointimenettelyn yksityiskohdista on säädetty asetuksessa 1/2003. 
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Itsearviointimenettelyn etuna on se, että se keventää komission työtaakkaa. Ehdotamme 
samaa lähestymistapaa toimialakohtaisten järjestöjen sopimuksiin (ks.145 artiklaan 
tekemämme tarkistus).

Tarkistus 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Perussopimuksen 101 artiklan 
1 kohtaa ei pitäisi soveltaa koko 
elintarvikkeiden toimitusketjua koskeviin 
sopimuksiin, joilla varmistetaan tuottajille 
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset hinnat, 
joissa otetaan huomioon kestävyydestä ja 
eläinten hyvinvoinnista tuottajille 
aiheutuneet kulut.

Or. en

Tarkistus 2016
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei unionin tuomioistuimen 
toimivallasta tutkia komission päätöksiä 
muuta johdu, ainoastaan komissiolla on 
toimivalta, sen jälkeen kun se on kuullut 
jäsenvaltioita ja niitä yrityksiä tai yritysten 
yhteenliittymiä, joita asia koskee, sekä 
muita luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, joiden kuulemista se 
pitää tarpeellisena, ratkaista 
täytäntöönpanosäädöksillä tehtävällä 
päätöksellä, joka on julkaistava, mitkä 
sopimukset, päätökset ja menettelyt 
täyttävät 1 kohdassa säädetyt edellytykset.

Poistetaan.



PE492.804v01-00 124/165 AM\907936FI.doc

FI

Komissio tekee kyseisen ratkaisun joko 
omasta aloitteestaan taikka jonkin 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tai sellaisen yrityksen tai yritysten 
yhteenliittymän pyynnöstä, jota asia 
koskee.

Or. en

Perustelu

Kilpailupolitiikassa nykystandardi on, että yritykset arvioivat itse tekemiensä sopimusten 
laillisuuden. Tämän itsearviointimenettelyn yksityiskohdista on säädetty asetuksessa 1/2003. 
Itsearviointimenettelyn etuna on se, että se keventää komission työtaakkaa. Ehdotamme 
samaa lähestymistapaa toimialakohtaisten järjestöjen sopimuksiin (ks.145 artiklaan 
tekemämme tarkistus).

Tarkistus 2017
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Julkaistaessa 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu päätös on 
mainittava asianosaisten nimet ja 
päätöksen pääasiallinen sisältö. Siinä on 
otettava huomioon yritysten perustellut 
edut niiden liikesalaisuuksien suojan 
suhteen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kilpailupolitiikassa nykystandardi on, että yritykset arvioivat itse tekemiensä sopimusten 
laillisuuden. Tämän itsearviointimenettelyn yksityiskohdista on säädetty asetuksessa 1/2003. 
Itsearviointimenettelyn etuna on se, että se keventää komission työtaakkaa. Ehdotamme 
samaa lähestymistapaa toimialakohtaisten järjestöjen sopimuksiin (ks.145 artiklaan 
tekemämme tarkistus).
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Tarkistus 2018
Iratxe García Pérez

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä edellisissä 
kohdissa säädetään, komissio koordinoi 
eri kansallisten kilpailuviranomaisten 
toimenpiteitä, jotta varmistetaan, että 
kilpailuoikeuden sääntöjä noudatetaan ja 
niitä tulkitaan mahdollisimman 
yhdenmukaisella tavalla tämän asetuksen 
kattamilla aloilla ja että sisämarkkinoita 
koskevaa periaatetta noudatetaan. Se voi 
tätä varten julkaista parhaita käytäntöjä 
koskevia suuntaviivoja kyseisen alan ja 
eri viranomaisten avuksi. 

Or. es

Tarkistus 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä edellisissä 
kohdissa säädetään, komissio koordinoi 
eri kansallisten kilpailuviranomaisten 
toimenpiteitä, jotta varmistetaan, että 
kilpailuoikeuden sääntöjä noudatetaan ja 
että niitä tulkitaan mahdollisimman 
yhdenmukaisella tavalla tämän asetuksen 
kattamilla aloilla. Se voi tätä varten 
julkaista parhaita käytäntöjä koskevia 
suuntaviivoja kyseisen alan ja eri 
viranomaisten avuksi. 

Or. es
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Perustelu

Kilpailuoikeuden säännöt on laadittu vapaan kilpailun täydellisiä markkinoita varten. Koska 
yhdellä neuvottelujen osapuolista on suhteellinen monopoli, kilpailusääntöjä ei pidä käyttää 
osapuolten välisten erimielisyyksien rohkaisemiseksi, joka haittaisi tuotannon 
monimuotoisuutta. Maatalousala onkin vapautettava EU:n kilpailusäännöistä ja olisi tehtävä 
ennakkopäätökset siitä, missä tilanteissa ja tapauksissa vapautusta sovellettaisiin.

Tarkistus 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä edellisissä 
kohdissa säädetään, komissio koordinoi 
eri kansallisten kilpailuviranomaisten 
toimenpiteitä, jotta varmistetaan, että 
kilpailuoikeuden sääntöjä noudatetaan ja 
että niitä tulkitaan mahdollisimman 
yhdenmukaisella tavalla tämän asetuksen 
kattamilla aloilla ja että sisämarkkinoita 
koskevaa periaatetta noudatetaan. Se voi 
tätä varten julkaista parhaita käytäntöjä 
koskevia suuntaviivoja kyseisen alan ja 
eri viranomaisten avuksi. 

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltiot ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset soveltavat kilpailusääntöjä eri tavoilla. 
Koska sisämarkkinoilla samoja sääntöjä ei voida soveltaa eri tavalla eri paikoissa, komission 
pitäisi toimia koordinoijana ja sääntöjen noudattamisen valvojana ja samalla sen pitäisi 
kuitenkin kunnioittaa eri kansallisten kilpailuviranomaisten itsemääräämisoikeutta ja 
hyväksyä se. 

Tarkistus 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä edellisissä 
kohdissa säädetään, komissio seuraa eri 
kansallisten kilpailuviranomaisten 
toimenpiteitä, jotta varmistetaan, että 
kilpailuoikeuden sääntöjä sovelletaan ja 
tulkitaan yhdenmukaisesti tämän 
asetuksen kattamilla aloilla ja että 
toimenpiteet toteutetaan sisämarkkinoita 
koskevan periaatteen mukaisesti. Tätä 
varten se voi julkaista parhaita käytäntöjä 
koskevia suuntaviivoja kyseisen alan ja 
eri viranomaisten avuksi. 

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään estämään markkinoiden vääristyminen sen takia, että kilpailusääntöjä 
sovelletaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen toimialakohtaisten 
organisaatioiden sopimukset ja 

yhdenmukaistetut menettelytavat

Hyväksyttyjen toimialakohtaisten 
organisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden 

ja tuottajaorganisaatioiden liittojen
sopimukset ja yhdenmukaistetut 

menettelytavat

Or. es

Tarkistus 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
145 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen toimialakohtaisten 
organisaatioiden sopimukset ja 

yhdenmukaistetut menettelytavat

Hyväksyttyjen toimialakohtaisten 
organisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden 

ja tuottajaorganisaatioiden liittojen
sopimukset ja yhdenmukaistetut 

menettelytavat

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että hyväksytyt tuottajaorganisaatiot voivat käyttää 
sopimuksia, päätöksiä ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja samaan tapaan kuin 
toimialakohtaiset organisaatiot. Siinä pyritään vahvistamaan tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden liittojen asemaa.

Tarkistus 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa 
ei sovelleta sellaisten tämän asetuksen 
108 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, 
joiden tarkoituksena on toteuttaa tämän 
asetuksen 108 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa lueteltuja toimia ja oliiviöljyn 
ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien sekä 
tupakka-alan osalta tämän asetuksen 
108 artiklan 2 kohdassa lueteltuja toimia.

1. Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa 
ei sovelleta sellaisten tämän asetuksen 
108 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, 
joiden tarkoituksena on toteuttaa tämän 
asetuksen 108 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa lueteltuja toimia, eikä tämän 
asetuksen 106 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyihin tuottajaorganisaatioihin 
tai 107 artiklan nojalla hyväksyttyihin 
tuottajaorganisaatioiden liittoihin, joiden 
tarkoituksena on toteuttaa tämän 
asetuksen 106 artiklan c alakohdassa 
lueteltuja toimia.

Or. es
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Tarkistus 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa 
ei sovelleta sellaisten tämän asetuksen 
108 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, 
joiden tarkoituksena on toteuttaa tämän 
asetuksen 108 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa lueteltuja toimia ja 
oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien sekä tupakka-alan osalta tämän 
asetuksen 108 artiklan 2 kohdassa
lueteltuja toimia.

1. Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa 
ei sovelleta sellaisten tämän asetuksen 
108 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, 
joiden tarkoituksena on toteuttaa tämän 
asetuksen 108 artiklan c alakohdassa 
lueteltuja toimia, eikä tämän asetuksen
106 artiklan mukaisesti hyväksyttyihin 
tuottajaorganisaatioihin tai 107 artiklan 
nojalla hyväksyttyihin 
tuottajaorganisaatioiden liittoihin, joiden 
tarkoituksena on toteuttaa tämän 
asetuksen 106 artiklan c alakohdassa
lueteltuja toimia.

Or. es

Perustelu

Lisäämällä tähän viittaus tuottajaorganisaatioihin ja tuottajaorganisaatioiden liittoihin 
mahdollistetaan se, että ne voivat käyttää sopimuksia, päätöksiä ja yhdenmukaistettuja 
menettelytapoja samaan tapaan kuin toimialakohtaiset organisaatiot.

Tarkistus 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa 
ei sovelleta sellaisten tämän asetuksen 

1. Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa 
ei sovelleta sellaisten tämän asetuksen 
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108 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, 
joiden tarkoituksena on toteuttaa tämän 
asetuksen 108 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa lueteltuja toimia ja 
oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien sekä tupakka-alan osalta tämän 
asetuksen 108 artiklan 2 kohdassa 
lueteltuja toimia.

108 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, 
joiden tarkoituksena on toteuttaa tämän 
asetuksen 108 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa lueteltuja toimia ja 
oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien osalta tämän asetuksen 
108 artiklan 2 kohdassa lueteltuja toimia.

Or. en

Tarkistus 2027
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevan 144 artiklan 2 kohdan 
säännöksiä sovelletaan tämän asetuksen 
108 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin.

Or. en

Perustelu

Kilpailupolitiikassa nykystandardi on, että yritykset arvioivat itse tekemiensä sopimusten 
laillisuuden. Tämän itsearviointimenettelyn yksityiskohdista on säädetty asetuksessa 1/2003. 
Itsearviointimenettelyn etuna on se, että se keventää komission työtaakkaa.

Tarkistus 2028
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
ainoastaan, jos

Poistetaan.

a) sopimuksista, päätöksistä ja 
yhdenmukaistetuista menettelytavoista on 
ilmoitettu komissiolle;
b) komissio ei ole kahden kuukauden 
kuluessa tarvittavien tietojen saamisesta 
todennut täytäntöönpanosäädöksillä 
sopimusten, päätösten tai 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
olevan ristiriidassa unionin sääntöjen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) komissio ei ole kahden kuukauden 
kuluessa tarvittavien tietojen saamisesta 
todennut täytäntöönpanosäädöksillä 
sopimusten, päätösten tai 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
olevan ristiriidassa unionin sääntöjen 
kanssa.

b) komissio ei ole kahden kuukauden 
kuluessa tiedoksiannon saamisesta 
todennut täytäntöönpanosäädöksillä 
sopimusten, päätösten tai 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
olevan ristiriidassa unionin sääntöjen 
kanssa.

Or. es

Tarkistus 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

b) komissio ei ole kahden kuukauden 
kuluessa tarvittavien tietojen saamisesta 
todennut täytäntöönpanosäädöksillä 
sopimusten, päätösten tai 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
olevan ristiriidassa unionin sääntöjen 
kanssa.

b) komissio ei ole kahden kuukauden 
kuluessa tiedoksiannon saamisesta 
todennut täytäntöönpanosäädöksillä 
sopimusten, päätösten tai 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
olevan ristiriidassa unionin sääntöjen 
kanssa.

Or. es

Perustelu

Jos komissiolle annetaan kaksi kuukautta aikaa muodostaa oma kantansa sen jälkeen kun se 
on saanut kaikki tarvittavat tiedot, se estäisi toimialakohtaisten organisaatioiden kunnollisen 
toiminnan ja tekisi toiminnasta äärimmäisen byrokraattista.

Tarkistus 2031
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sopimuksia, päätöksiä ja 
yhdenmukaistettuja menettelytapoja ei 
voida panna täytäntöön ennen 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ne voivat aiheuttaa kilpailun c) ne voivat aiheuttaa kilpailun 
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vääristymiä, jotka eivät ole välttämättömiä 
niiden yhteisen maatalouspolitiikan
tavoitteiden saavuttamiseksi, joihin 
toimialakohtaisen organisaation toimella 
pyritään;

vääristymiä, jotka eivät ole välttämättömiä 
niiden yhteisen maatalouspolitiikan
päätavoitteiden saavuttamiseksi, joihin 
toimialakohtaisen organisaation toimella 
pyritään;

Or. en

Tarkistus 2033
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ne sisältävät hintojen tai kiintiöiden 
vahvistamisen;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ehdotuksessa kannustetaan käyttämään tilastollisia välineitä ja markkinaseurantaa (kuten 
maitoalalla), joilla olisi välillinen vaikutus hintoihin. Kilpailuvaikutusten riski on vähäinen 
(sillä komissio on tietoinen sopimuksista ennen niiden voimaantuloa), joten hintojen tai 
kiintiöiden vahvistamisen kieltäminen ennakolta pitää poistaa 154 artiklan 4 kohdan 
d alakohdasta.

Tarkistus 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ne sisältävät hintojen tai kiintiöiden 
vahvistamisen;

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ne sisältävät hintojen tai kiintiöiden
vahvistamisen;

d) ne sisältävät hintojen tai
tuotantokiintiöiden vahvistamisen;

Or. es

Perustelu

Tekstissä olisi tehtävä selväksi, että kiintiöt ovat ainoastaan tuotantokiintiöitä. Tämä olisi 
lähempänä nykyistä YMJ-asetusta, jossa tuotantokiintiöt ilmaistaan aina kiloina (maito, 
sokeri, tupakka).

Tarkistus 2036
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteaa 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan jälkeen, että 
1 kohdan soveltamista koskevat 
edellytykset eivät täyty, se tekee 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
siitä, että kyseiseen sopimukseen, 
päätökseen tai yhdenmukaistettuun 
menettelytapaan sovelletaan 
perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2037
Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission päätöstä voidaan soveltaa 
aikaisintaan sinä päivänä, jona se 
annetaan tiedoksi asianomaiselle 
toimialakohtaiselle järjestölle, paitsi jos 
tämä on antanut vääriä tietoja tai 
väärinkäyttänyt 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2038
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun kyseessä ovat monivuotiset 
sopimukset, ensimmäisenä vuonna 
annettu ilmoitus koskee myös seuraavia 
sopimuksen kattamia vuosia. Tällöin 
komissio voi kuitenkin milloin tahansa 
joko omasta aloitteestaan tai toisen 
jäsenvaltion pyynnöstä antaa lausunnon 
yhteensopimattomuudesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2039
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kriisin aikana sopimuksia, päätöksiä 
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ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin 
komissio on antanut lausuntonsa. Jos 
komissio toteaa kymmenen päivän 
määräajan kuluttua, että 1 kohdan 
soveltamista koskevat edellytykset eivät 
täyty, se tekee täytäntöönpanosäädöksillä 
päätöksen siitä, että kyseiseen 
sopimukseen, päätökseen tai 
yhdenmukaistettuun menettelytapaan 
sovelletaan perussopimuksen 101 artiklan 
1 kohtaa.

Or. fr

Perustelu

Kriisin aikana sopimuksia, päätöksiä ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja on pantava 
täytäntöön nopeasti, joten 145 artiklaan on lisättävä uusi kohta.

Tarkistus 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
149 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sokerialan kansalliset tuet Suomessa Sokerialan kansalliset tuet Suomessa ja 
muissa jäsenvaltioissa

Or. es

Tarkistus 2041
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
149 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Suomi voi myöntää sokerijuurikkaan 
viljelijöille kansallista tukea enintään 
350 euroa hehtaaria kohden 

Suomi voi myöntää markkinointivuoden 
2019/2020 loppuun asti sokerijuurikkaan 
viljelijöille kansallista tukea enintään 
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markkinointivuodessa. 350 euroa hehtaaria kohden 
markkinointivuodessa.

Or. fr

Tarkistus 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
149 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, joilla on 
sokerijuurikastuotantoa 44. leveysasteen 
eteläpuolella, voivat myös maksaa 
sokerijuurikkaan viljelijöille kansallista 
hehtaaritukea.

Or. es

Perustelu

Maantieteelliset ja ilmastolliset olosuhteet ovat määrääviä tekijöitä 
sokerijuurikastuotannossa, erityisesti alueilla, jotka sijaitsevat Euroopan päätuotantoalueita 
pohjoisemmilla tai eteläisemmillä leveysasteilla.

Tarkistus 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
149 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, joilla on 
sokerijuurikastuotantoa 44. leveysasteen 
eteläpuolella, voivat myös maksaa 
sokerijuurikkaan viljelijöille kansallista 
hehtaaritukea.

Or. es
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Perustelu

Jäsenvaltioiden, joissa viljellään sokerijuurikasta tätä leveysastetta etelämpänä, 
luonnonhaitat olisi myös otettava huomioon.

Tarkistus 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
152 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rahoittaa tukensa 
asianomaisella alalla kerättävillä maksuilla 
tai yksityissektorilta saatavilla 
rahoitusosuuksilla.

Jäsenvaltiot voivat rahoittaa tukensa 
valtion talousarviosta, asianomaisella 
alalla kerättävillä maksuilla tai 
yksityissektorilta saatavilla 
rahoitusosuuksilla.

Or. pl

Perustelu

Puolalaista versiota koskeva kielellinen korjaus ja täsmennys.

Tarkistus 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
152 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi 21 artiklassa säädetyn 
unionin tuen lisäksi myöntää kansallista 
tukea sellaisten liitännäistoimenpiteiden 
rahoittamiseksi, jotka ovat tarpeen 
21 artiklan 2 kohdassa säädettyjen 
hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja 
vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden 
toimittamista koskevien unionin 
järjestelmien tehokkuuden kannalta.

Jäsenvaltio voi 21 artiklassa säädetyn 
unionin tuen lisäksi myöntää kansallista 
tukea sellaisten liitännäistoimenpiteiden 
rahoittamiseksi, jotka ovat tarpeen 
21 artiklan 2 kohdassa säädettyjen 
hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja 
vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden 
toimittamista koskevien unionin 
järjestelmien tehokkuuden kannalta.
Yhteisrahoituksen kokonaismäärä ei saa 
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ylittää sataa prosenttia todellisista 
kuluista.

Or. pl

Perustelu

On tehtävä selväksi 152 artiklassa, että unionin tukien lisäksi maksettava kansallinen tuki on 
peräisin 21 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesta yhteisrahoituksesta eikä se ole EU:n ja 
kansallisen tuen budjetin lisäksi maksettavaa lisärahaa.

Tarkistus 2046
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
153 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

153 a artikla
Myynninedistäminen maito- ja 

maitotuotealalla
Jäsenvaltio voi periä kaupan pidetyistä 
maitomääristä ja maitoa vastaavista 
tuotemääristä maidontuottajiltaan 
myynninedistämismaksua rahoittaakseen 
kulutuksen edistämistä yhteisössä, 
maidon ja maitotuotteiden markkinoiden 
laajentamista ja laadun parantamista 
koskevia toimenpiteitä.

Or. de

Tarkistus 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
V osa – -I osasto (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-I OSASTO
Riskin- ja kriisinhallinta
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1 jakso
Julkinen vakuutus

153 a artikla
Julkinen maatalousvakuutus

1. Perustetaan unionin talousarviosta 
rahoitettava maatalouden julkinen 
vakuutusjärjestelmä, jolla taataan 
vähimmäistoimeentulo äärimmäisistä 
sääolosuhteista tai muista luonnon tai 
ihmisen aiheuttamista 
suuronnettomuuksista, metsäpalot, taudit 
ja tuholaiset mukaan luettuna, kärsimään 
joutuneille viljelijöille. Vakuutuksella 
varmistetaan kaikille viljelijöille 
vähimmäissuoja kaikissa jäsenvaltioissa.
2. Maatalousvakuutusjärjestelmä voidaan 
jakaa tilavakuutuksiin, tulovakuutuksiin, 
tuotantoeläinvakuutuksiin ja 
korvausrahastoihin. 
3. Tämä vakuutus ei vaikuta muihin eri 
alojen erityisiin vakuutusjärjestelmiin, 
kuten 47 artiklassa tarkoitettuun viinialan 
satovakuutukseen.
4. Komissio antaa ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
julkisesta maatalousvakuutuksesta 
sellaisena ajankohtana, että asetus voi 
tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Or. pt

Tarkistus 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä

Jollei toisesta alakohdasta muuta johdu ja
ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti vakavien markkinahäiriöiden
merkittäviin uhkiin, jotka johtuvat
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hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

tekijöistä, jotka aiheuttavat tai saattavat 
erittäin todennäköisesti aiheuttaa sisäisillä 
tai ulkoisilla markkinoilla esiintyviä 
merkittäviä hintojen nousuja tai laskuja, 
siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet voidaan hyväksyä vain jos 
muut tämän asetuksen mukaiset toimet 
vaikuttavat riittämättömiltä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan komissiolle johdonmukaisemmat valtaoikeudet poikkeustoimien 
hyväksymiseksi kriisitilanteissa ja varmistetaan, että nykyiseen tekstiin sisältyvät 
suojalausekkeet säilytetään.

Tarkistus 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöihin, jotka 
johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista, siirretään 
komissiolle valta antaa asianomaisella 
alalla delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti noudattaen perussopimuksen 
218 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sopimuksista johtuvia velvoitteita.

Or. de
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Tarkistus 2050
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista, 7 artiklan 
2 kohdassa määritellystä 
tuotantokustannusten merkittävästä 
noususta tai muista markkinoihin 
vaikuttavista tekijöistä, siirretään 
komissiolle valta antaa asianomaisella 
alalla delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti noudattaen perussopimuksen 
218 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sopimuksista johtuvia velvoitteita.

Or. fr

Tarkistus 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista, myös 
tuotantokustannusten lisääntymisestä 
aiheutuvista, tai muista markkinoihin 
vaikuttavista tekijöistä, siirretään 
komissiolle valta antaa asianomaisella 
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perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

alalla delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti noudattaen perussopimuksen 
218 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sopimuksista johtuvia velvoitteita.

Or. es

Perustelu

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

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

Tarkistus 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai 
tuottajien marginaalien huomattavista 
laskuista tai muista markkinoihin 
vaikuttavista tekijöistä, siirretään 
komissiolle valta antaa asianomaisella 
alalla delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti noudattaen perussopimuksen 
218 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sopimuksista johtuvia velvoitteita.

Or. en
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Tarkistus 2053
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai 
tuottajien marginaalien huomattavista 
laskuista tai muista markkinoihin 
vaikuttavista tekijöistä, siirretään 
komissiolle valta antaa asianomaisella 
alalla delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti noudattaen perussopimuksen 
218 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sopimuksista johtuvia velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, jos 
tilanne todennäköisesti jatkuu tai 
heikkenee entisestään, siirretään 
komissiolle valta antaa asianomaisella 
alalla delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti noudattaen perussopimuksen 
218 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sopimuksista johtuvia velvoitteita, 
edellyttäen, että kaikki muut tämän 
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asetuksen nojalla käytettävissä olevat 
toimenpiteet vaikuttavat riittämättömiltä.

Or. en

Perustelu

Toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä vasta todellisessa hätätilanteessa.

Tarkistus 2055
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, jos 
tilanne todennäköisesti jatkuu tai 
heikkenee entisestään, siirretään 
komissiolle valta antaa asianomaisella 
alalla delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti noudattaen perussopimuksen 
218 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sopimuksista johtuvia velvoitteita, 
edellyttäen, että kaikki muut tämän 
asetuksen nojalla käytettävissä olevat 
toimenpiteet vaikuttavat riittämättömiltä.

Or. en

Tarkistus 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetussa markkinahäiriöiden 
uhkatilanteessa on painavat perusteet 
käyttää kiireellistä menettelyä, tämän 
kohdan mukaisesti annettuihin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan tämän 
asetuksen 161 artiklassa säädettyä 
menettelyä.

Jos ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetussa markkinahäiriötilanteessa on 
painavat perusteet käyttää kiireellistä 
menettelyä, tämän kohdan mukaisesti 
annettuihin delegoituihin säädöksiin 
sovelletaan tämän asetuksen 161 artiklassa 
säädettyä menettelyä.

Or. de

Tarkistus 2057
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetussa markkinahäiriöiden 
uhkatilanteessa on painavat perusteet 
käyttää kiireellistä menettelyä, tämän 
kohdan mukaisesti annettuihin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 
tämän asetuksen 162 artiklassa säädettyä 
menettelyä.

Jos ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetussa markkinahäiriöiden 
uhkatilanteessa on painavat perusteet 
käyttää kiireellistä menettelyä, sovelletaan 
tämän asetuksen 161 artiklassa säädettyä 
menettelyä.

Or. de

Perustelu

Markkinahäiriöiden uhkatilanteisiin on vastattava delegoiduilla säädöksillä, jotka annetaan 
kiireellisellä menettelyllä, josta on säädetty 161 artiklassa.

Tarkistus 2058
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan siinä 
laajuudessa ja sen ajan kuin on tarpeen 
laajentaa tai muuttaa tässä asetuksessa 
säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaa, 
kestoa tai muita näkökohtia tai tarvittaessa 
keskeyttää tuontitullit kokonaan tai osittain 
tiettyjen määrien tai kausien osalta.

Tällaisilla joko ennakolta tai jälkikäteen 
toteutettavilla toimenpiteillä voidaan siinä 
laajuudessa ja sen ajan kuin on tarpeen 
laajentaa tai muuttaa tässä asetuksessa 
säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaa, 
kestoa tai muita näkökohtia tai tarvittaessa 
keskeyttää tuontitullit kokonaan tai osittain 
tiettyjen määrien tai kausien osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua markkinahäiriöihin.

Tarkistus 2059
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan siinä 
laajuudessa ja sen ajan kuin on tarpeen 
laajentaa tai muuttaa tässä asetuksessa 
säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaa, 
kestoa tai muita näkökohtia tai tarvittaessa 
keskeyttää tuontitullit kokonaan tai osittain 
tiettyjen määrien tai kausien osalta.

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan siinä 
laajuudessa ja sen ajan kuin on tarpeen 
laajentaa tai muuttaa tässä asetuksessa 
säädettyjen toimenpiteiden, mukaan 
lukien vientitukien, soveltamisalaa, kestoa 
tai muita näkökohtia tai tarvittaessa 
keskeyttää tuontitullit kokonaan tai osittain 
tiettyjen määrien tai kausien osalta.

Or. de

Tarkistus 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan siinä 
laajuudessa ja sen ajan kuin on tarpeen 
laajentaa tai muuttaa tässä asetuksessa 
säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaa, 
kestoa tai muita näkökohtia tai tarvittaessa 
keskeyttää tuontitullit kokonaan tai osittain 
tiettyjen määrien tai kausien osalta.

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan siinä 
laajuudessa ja sen ajan kuin on tarpeen 
laajentaa tai muuttaa tässä asetuksessa 
säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaa, 
kestoa tai muita näkökohtia tai tarvittaessa 
keskeyttää tuontitullit kokonaan tai osittain 
tiettyjen määrien tai kausien osalta tai 
tarjota tuottajille erityistukea vakavien 
markkinahäiriöiden vaikutusten 
lievittämiseksi. Erityisesti hedelmä- ja 
vihannesalalla komissio ottaa käyttöön 
markkinoilta poistoa koskevan 
mekanismin, jos ensimmäisessä 
alakohdassa lueteltujen ehtojen todetaan 
täyttyvän unionin tasolla, jotta 
kannustetaan samanaikaiseen 
markkinoilta poistamiseen jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. es

Perustelu

Tähän asti hedelmä- ja vihannesalalla ei ole ollut erityistä mekanismia markkinahäiriöihin 
puuttumiseksi. Hedelmä- ja vihannesalan YMJ:ssä viime vuosina saavutetut kokemukset ovat 
osoittaneet, että erityinen unionin tasoinen mekanismi on tarpeen, jotta ala voi puuttua 
tällaisiin häiriöihin.

Tarkistus 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan siinä 
laajuudessa ja sen ajan kuin on tarpeen 
laajentaa tai muuttaa tässä asetuksessa 
säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaa, 
kestoa tai muita näkökohtia tai tarvittaessa 
keskeyttää tuontitullit kokonaan tai osittain 
tiettyjen määrien tai kausien osalta.

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan siinä 
laajuudessa ja sen ajan kuin on tarpeen 
laajentaa tai muuttaa tässä asetuksessa 
säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaa, 
kestoa tai muita näkökohtia tai tarvittaessa 
keskeyttää tuontitullit kokonaan tai osittain 
tiettyjen määrien tai kausien osalta tai 
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tarjota tuottajille erityistukea vakavien 
markkinahäiriöiden vaikutusten 
lievittämiseksi.

Or. es

Perustelu

Tuottajille on myönnetty erityistukea aiemminkin (kuten maitoalan kriisin aikana 2008–2009). 
Tässäkin asetuksessa pitäisi tarjota mahdollisuus tähän.

Tarkistus 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti hedelmä- ja vihannesalalla 
komissio ottaa käyttöön markkinoilta 
poistoa koskevan mekanismin, jos 
ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen 
ehtojen todetaan täyttyvän unionin 
tasolla, jotta kannustetaan 
samanaikaiseen markkinoilta 
poistamiseen jäsenvaltioiden välillä.

Or. es

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan YMJ:ssä viime vuosina saavutetut kokemukset ovat osoittaneet, 
että erityinen unionin tasoinen mekanismi on tarpeen, jotta ala voi puuttua 
markkinahäiriöihin.

Tarkistus 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä ei sovelleta 
liitteessä I olevan XXIV osan 2 jaksossa 
lueteltuihin tuotteisiin.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Mahdollisuudesta toimia nopeasti ja tehokkaasti maa- ja karjataloutta uhkaavien 
markkinakriisien aikana on säädetty artiklassa 154. Siinä ei pitäisi olla minkäänlaisia 
poikkeuksia.

Tarkistus 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ei sovelleta liitteessä I olevan 
XXIV osan 2 jaksossa lueteltuihin 
tuotteisiin.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä sovelletaan liitteessä I 
lueteltuihin tuotteisiin.

Or. pt

Tarkistus 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet pannaan täytäntöön ilman 
jäsenvaltioiden yhteisrahoitusta.

Or. pt
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Tarkistus 2066
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 
1 kohdan soveltamiseksi tarvittavat 
säännöt. Kyseiset säännöt voivat koskea 
erityisesti menettelyjä ja teknisiä 
perusteita. Tämä täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
154 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

154 a artikla
Toimenpiteet markkinahäiriöiden 

estämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla
1. Koska hedelmät ja vihannekset ovat 
erityislaatuisia ja helposti pilaantuvia 
tuotteita, otetaan käyttöön mekanismi, 
jolla voidaan puuttua vakaviin 
markkinahäiriöihin, jotka voivat johtua 
sisämarkkinoiden hintojen huomattavasta 
laskusta, joka aiheutuu terveyteen 
liittyvistä epäilyksistä ja muista äkilliseen 
kysynnän laskuun johtavista syistä. 
2. Tämä mekanismi on tarkoitettu vain 
kyseiselle tuotteelle tai tuotteille, sen 
soveltamisaika on ajallisesti rajattu, se on 
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tarkistettavissa, automaattisesti käyttöön 
otettava ja kaikkien alan tuottajien 
käytettävissä.
3. Siihen sisältyvät tämän asetuksen 
31 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa 
luetellut toimenpiteet, mutta ne eivät ole 
riippuvaisia hedelmä- ja vihannesalan 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
käyttämien toimintarahastojen 
hallinnoinnista. 
4. Unioni rahoittaa 100 prosenttia tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
toimenpiteiden aiheuttamista menoista.
5. Vakavien kriisien hallitsemiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden hallintaan 
sovelletaan toimintaohjelmien puitteissa 
vahvistettuja kriisinhallintamenettelyjä. 
Asianosaiset, jotka eivät ole 
tuottajaorganisaatioiden jäseniä, 
koordinoivat kriisinhallintaoperaatiot 
organisaatioiden kautta sopimuksilla, 
joissa tuottajaorganisaatio vahvistaa 
saaneensa 10 prosenttia tuesta 
hallintakuluja varten.
6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjen toimenpiteiden soveltamiseksi.
7. Komissio voi jäsenvaltioiden pyynnöstä 
hyväksyä poikkeuksellisia toimenpiteitä 
täytäntöönpanosäädöksillä. Komissio 
ilmoittaa toimenpiteiden alkamisesta, 
niihin kuuluvista tuotteista, alueista ja 
tukien määrästä. Jos kyse on 
ilmaisjakelusta, tukien määriä eriytetään. 
Kriisitoimenpiteiden lopettaminen on 
myös tehtävä täytäntöönpanosäädöksellä 
heti kun vakava häiriö on mennyt ohi. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es
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Perustelu

Nykyisessä hedelmä- ja vihannesalaa koskevassa EU:n lainsäädännössä olevilla 
kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteillä ei ole pystytty saamaan hallintaan viime 
vuosina toistuvasti ilmenneitä markkinakriisejä. Unionin vastauksen vakaviin kriisilanteisin 
pitäisi olla ripeä ja tehokas, joten sen pitäisi sisältyä tähän asetukseen.

Tarkistus 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eläintauteihin ja kansanterveyden taikka 
eläinten tai kasvien terveyden riskeistä 

johtuvaan kuluttajien luottamuksen 
menettämiseen liittyvät toimenpiteet

Eläinten ja kasvien tuholaisiin ja 
tauteihin ja kansanterveyden taikka 

eläinten tai kasvien terveyden riskeistä 
johtuvaan kuluttajien luottamuksen 

menettämiseen liittyvät toimenpiteet

Or. es

Tarkistus 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eläintauteihin ja kansanterveyden taikka 
eläinten tai kasvien terveyden riskeistä 

johtuvaan kuluttajien luottamuksen 
menettämiseen liittyvät toimenpiteet

Tuholaisiin, eläin- ja kasvitauteihin ja
kansanterveyden taikka eläinten tai kasvien 

terveyden riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen liittyvät 

toimenpiteet

Or. es

Perustelu

Kasvien taudit ja tuholaiset olisi sisällytettävä 1 kohdan a alakohtaan, sillä niihin liittyvät 
kaupankäynnin rajoitukset vaikuttavat vielä enemmän kauppaan kuin kansanterveyden taikka 
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eläinten tai kasvien terveyden riskeistä johtuvasta kuluttajien luottamuksen menettämisestä 
aiheutuvat markkinahäiriöt. Artiklan otsikko olisi sen vuoksi muutettava.

Tarkistus 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eläintauteihin ja kansanterveyden taikka 
eläinten tai kasvien terveyden riskeistä 

johtuvaan kuluttajien luottamuksen 
menettämiseen liittyvät toimenpiteet

Eläin- tai kasvitauteihin ja 
kansanterveyden taikka eläinten tai kasvien 

terveyden riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen liittyvät 

toimenpiteet

Or. fr

Tarkistus 2071
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa poikkeuksellisia 
tukitoimenpiteitä

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti poikkeuksellisten 
tukitoimenpiteiden vahvistamiseksi

Or. de

Tarkistus 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä
vahvistaa poikkeuksellisia 
tukitoimenpiteitä

Komissio vahvistaa
täytäntöönpanosäädöksillä poikkeuksellisia 
tukitoimenpiteitä

Or. es

Tarkistus 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä
vahvistaa poikkeuksellisia 
tukitoimenpiteitä

Komissio vahvistaa
täytäntöönpanosäädöksillä poikkeuksellisia 
tukitoimenpiteitä

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen syynä on se, että komission on toimittava ja vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat toimenpiteet. Tällä tavoin jäsenvaltiot saavat 
paremmat takeet, varsinkin jos otetaan huomioon, että tämän artiklan mukaiset toimenpiteet 
pannaan täytäntöön juuri kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä.

Tarkistus 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa poikkeuksellisia 
tukitoimenpiteitä

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa poikkeuksellisia 
tukitoimenpiteitä asianomaisille 
markkinoille
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Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan komissiolle johdonmukaisemmat toimivaltuudet säilytetään nykyiset takeet.

Tarkistus 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asianomaisilla markkinoilla ottaakseen 
huomioon unionin sisäisen ja kolmansien 
maiden kanssa käytävän kaupan 
rajoitukset, joita voi johtua eläintautien
leviämisen estämiseksi tarkoitetuista 
toimenpiteistä;

a) asianomaisilla markkinoilla ottaakseen 
huomioon unionin sisäisen ja kolmansien 
maiden kanssa käytävän kaupan 
rajoitukset, joita voi johtua tuholaisten ja 
eläin- ja kasvitautien leviämisen 
estämiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä;

Or. es

Tarkistus 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asianomaisilla markkinoilla ottaakseen 
huomioon unionin sisäisen ja kolmansien 
maiden kanssa käytävän kaupan
rajoitukset, joita voi johtua eläintautien
leviämisen estämiseksi tarkoitetuista 
toimenpiteistä;

a) asianomaisilla markkinoilla ottaakseen 
huomioon unionin sisäisen ja kolmansien 
maiden kanssa käytävän kaupan 
rajoitukset, joita voi johtua tuholaisten ja 
eläin- ja kasvitautien leviämisen 
estämiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä;

Or. es

Perustelu

Kasvien taudit ja tuholaiset olisi sisällytettävä 1 kohdan a alakohtaan, sillä niihin liittyvät 
kaupankäynnin rajoitukset vaikuttavat vielä enemmän kauppaan kuin kansanterveyden taikka 
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eläinten tai kasvien terveyden riskeistä johtuvasta kuluttajien luottamuksen menettämisestä 
aiheutuvat markkinahäiriöt.

Tarkistus 2077
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdassa säädettyjä 
toimenpiteitä sovelletaan seuraavilla 
aloilla:

Edellä olevassa 1 kohdassa säädettyjä 
toimenpiteitä sovelletaan kaikkiin liitteessä 
I lueteltuihin maataloustuotteisiin, 
lukuun ottamatta eläintautien leviämisen 
estämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä, 
joita sovelletaan seuraavilla aloilla;

Or. es

Tarkistus 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

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

f a) peruna;
f b) vilja;
f c) öljysiemenet;
f d)  valkuaiskasvit;

Or. en

Tarkistus 2080
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

f a) peruna;
f b) vilja;
f c) öljysiemenet;
f d) valkuaiskasvit;

Or. en

Tarkistus 2081
Diane Dodds

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

Komission teksti Tarkistus

f a) peruna;
f b) vilja;
f c) öljysiemenet;
f d) valkuaiskasvit;

Or. en
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Tarkistus 2082
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kaninliha;

Or. es

Tarkistus 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kaninliha;

Or. es

Tarkistus 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan b alakohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät 
kansanterveyden tai kasvien terveyden 
riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen, sovelletaan 
myös kaikkiin muihin 
maataloustuotteisiin lukuun ottamatta 
liitteessä I olevan XXIV osan 2 jaksossa 
lueteltuja tuotteita.

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan b alakohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät 
kansanterveyden tai kasvien terveyden 
riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen, sovelletaan 
myös kaikkiin muihin 
maataloustuotteisiin lukuun ottamatta 
liitteessä I olevan XXIV osan 2 jaksossa 
lueteltuja tuotteita.

Edellä olevan 1 kohdan b alakohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät 
kansanterveyden tai kasvien terveyden 
riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen, sovelletaan 
myös muniin ja siipikarjanlihaan.

Or. en

Perustelu

Artiklan ei pitäisi olla komission ehdottamassa laajuudessa. Mainittujen alojen pitäisi olla 
muna- ja siipikarjanliha-ala, kuten nykyisinkin.

Tarkistus 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
ainoastaan, jos asianomainen jäsenvaltio on 
toteuttanut eläinlääkintä- ja 
terveystoimenpiteitä tautien nopeaa 
pysäyttämistä varten, ja ne voidaan 
toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin 
pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen 
asianomaisten markkinoiden tukemiseksi.

4. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
ainoastaan, jos asianomainen jäsenvaltio on 
toteuttanut asianmukaiset kasviterveys- tai
eläinlääkintä- ja terveystoimenpiteitä
tuholaisten tai tautien nopeaa 
pysäyttämistä varten, ja ne voidaan 
toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin 
pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen 
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asianomaisten markkinoiden tukemiseksi.

Or. es

Tarkistus 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
ainoastaan, jos asianomainen jäsenvaltio on 
toteuttanut eläinlääkintä- ja 
terveystoimenpiteitä tautien nopeaa 
pysäyttämistä varten, ja ne voidaan 
toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin 
pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen 
asianomaisten markkinoiden tukemiseksi.

4. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
ainoastaan, jos asianomainen jäsenvaltio on 
toteuttanut asianmukaiset kasviterveys- tai
eläinlääkintä- ja terveystoimenpiteitä
tuholaisten tai tautien nopeaa 
pysäyttämistä varten, ja ne voidaan 
toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin 
pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen 
asianomaisten markkinoiden tukemiseksi.

Or. es

Perustelu

Kasvien taudit ja tuholaiset olisi sisällytettävä 1 kohdan a alakohtaan, sillä niihin liittyvät 
kaupankäynnin rajoitukset vaikuttavat vielä enemmän kauppaan kuin kansanterveyden taikka 
eläinten tai kasvien terveyden riskeistä johtuvasta kuluttajien luottamuksen menettämisestä 
aiheutuvat markkinahäiriöt.

Tarkistus 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni osallistuu 1 kohdassa säädetyistä 
toimenpiteistä jäsenvaltiolle aiheutuvien 
menojen rahoitukseen 50 prosentilla.

Unioni osallistuu 1 kohdan a ja 
b alakohdassa säädetyistä toimenpiteistä 
jäsenvaltiolle aiheutuvien menojen 
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rahoitukseen 50 ja 100 prosentilla.

Or. es

Perustelu

Tässä 1 kohdan b alakohdassa säädetyt toimenpiteet eivät ole samoja kuin 
eläinlääkintärahastosta toteutettavat toimenpiteet tai markkinatoimenpiteet, joita sovelletaan 
eläin- tai kasvitautien tapauksessa (joista molemmat kuuluvat yhteisrahoituksen piiriin). 
Toimenpiteitä, joista säädetään b alakohdassa, sovelletaan tautien puhkeamiseen. On selkeitä 
ennakkotapauksia siitä, että eläintaudista johtuva kriisi koskee maita, joissa tautia ei ole edes 
havaittu (esimerkiksi lintuinfluenssa vuonna 2006).

Tarkistus 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni osallistuu 1 kohdassa säädetyistä 
toimenpiteistä jäsenvaltiolle aiheutuvien 
menojen rahoitukseen 50 prosentilla.

Unioni osallistuu 1 kohdan a ja 
b alakohdassa säädetyistä toimenpiteistä 
jäsenvaltiolle aiheutuvien menojen 
rahoitukseen 50 ja 100 prosentilla.

Or. es

Perustelu

Unionin talousarviosta pitäisi rahoittaa 100 prosenttia 1 kohdan b alakohdassa säädetyistä 
toimenpiteistä, kuten muissakin poikkeuksellisissa toimenpiteissä. Toimenpiteitä ei voi verrata 
eläinlääkintärahastosta toteutettaviin toimenpiteisiin tai markkinatoimenpiteisiin, joita 
sovelletaan eläin- tai kasvitautien tapauksessa (joista molemmat kuuluvat yhteisrahoituksen 
piiriin).

Tarkistus 2090
Mariya Gabriel

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

Unioni osallistuu 1 kohdassa säädetyistä 
toimenpiteistä jäsenvaltiolle aiheutuvien 
menojen rahoitukseen 50 prosentilla.

Unioni osallistuu 1 kohdassa säädetyistä 
toimenpiteistä jäsenvaltiolle aiheutuvien 
menojen rahoitukseen 80 prosentilla.

Or. bg

Tarkistus 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni osallistuu 1 kohdassa säädetyistä 
toimenpiteistä jäsenvaltiolle aiheutuvien 
menojen rahoitukseen 50 prosentilla.

Unioni osallistuu 1 kohdassa säädetyistä 
toimenpiteistä jäsenvaltiolle aiheutuvien 
menojen rahoitukseen 60 prosentilla.

Or. pl

Tarkistus 2092
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni osallistuu 1 kohdassa säädetyistä 
toimenpiteistä jäsenvaltiolle aiheutuvien 
menojen rahoitukseen 50 prosentilla.

Unioni osallistuu 1 kohdassa säädetyistä 
toimenpiteistä jäsenvaltiolle aiheutuvien 
menojen rahoitukseen 50 prosentilla.
Tällaisia toimia ovat viljelijöille 
myönnetyt verohelpotukset tai edulliset 
lainat, jotka rahoitetaan maaseudun 
kehittämisestä annetun asetuksen nojalla.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa on joitakin toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot ovat käyttäneet usein korvatakseen 
viljelijöille eläintaudeista tai kasvituholaisista johtuvat menetykset.

Tarkistus 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suu- ja sorkkataudin torjumiseksi naudan-
ja vasikanliha-, maito- ja maitotuote-, 
sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-
aloilla unioni osallistuu rahoitukseen 
kuitenkin osuudella, joka on 60 prosenttia
tällaisista menoista.

Suu- ja sorkkataudin torjumiseksi naudan-
ja vasikanliha-, maito- ja maitotuote-, 
sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-
aloilla unioni osallistuu rahoitukseen 
kuitenkin osuudella, joka on 70 prosenttia
tällaisista menoista.

Or. pl

Perustelu

Tehostettu yhteisrahoitus auttaa vastaamaan paremmin ja tehokkaammin kriiseihin ja 
samalla turvataan yhtäläiset toimintaedellytykset tuottajille kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 2094
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suu- ja sorkkataudin torjumiseksi naudan-
ja vasikanliha-, maito- ja maitotuote-, 
sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-
aloilla unioni osallistuu rahoitukseen 
kuitenkin osuudella, joka on 60 prosenttia 
tällaisista menoista.

Suu- ja sorkkataudin ja jäsenvaltioiden 
hyväksymissä ohjelmissa mainittujen 
tautien torjumiseksi naudan- ja 
vasikanliha-, maito- ja maitotuote-, 
sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-
aloilla unioni osallistuu rahoitukseen 
kuitenkin osuudella, joka on 60 prosenttia 
tällaisista menoista.
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Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden hyväksymissä ohjelmissa mainittujen eläintautien torjunta-, ehkäisy- ja 
hävittämisohjelmiin on sovellettava samaa järjestelmää kuin toimenpiteisiin suu- ja 
sorkkataudin torjumiseksi ja yhteisön rahoituksen osuuden pitää olla 60 prosenttia.


