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Tarkistus 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto II – luku I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

II OSASTO
I a luku

Tuotannon sääntely
100 a artikla

Maitoalan kiintiöt
1. Maidontuotannon nykyinen 
kiintiöjärjestelmä on voimassa 
vuoden 2015 jälkeenkin. Kiintiöitä 
sopeutetaan mahdollisimman nopeasti 
jäsenvaltioiden tarpeisiin ja niiden 
suhteelliseen tuotantokapasiteettiin. 
2. Komissio antaa ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kansallisista maitokiintiöistä, jotka on 
sopeutettu 1 kohdan mukaisesti; 
aikataulu mahdollistaa sen, että asetus 
tulee voimaan 1. heinäkuuta 2014. 

100 b artikla
Viiniköynnösten istutusoikeudet

1. Istutusoikeuksien nykyinen järjestelmä 
on voimassa vuoden 2015 jälkeenkin.
2. Komissio arvioi nykyjärjestelmän 
muutos- ja sopeuttamistarpeet ja antaa 
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi erityisjärjestelyjen 
määrittelemisestä alueille, joiden 
pääelinkeino on viininviljely, jotta 
kyseisten alueiden rypäletuotteiden 
ominaispiirteet säilyisivät; aikataulu 
mahdollistaa sen, että asetus tulee 
voimaan 1. heinäkuuta 2014.

100 c artikla
Sokerialan kiintiöt
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1. Sokerialan nykyinen kiintiöjärjestelmä 
on voimassa vuoden 2015 jälkeenkin. 
Kiintiöitä sopeutetaan mahdollisimman 
nopeasti jäsenvaltioiden tarpeisiin ja 
suhteessa niiden todelliseen ja 
mahdolliseen tuotantokapasiteettiin. 
2. Komissio antaa ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
sokerialan kansallisista kiintiöistä, jotka 
on sopeutettu 1 kohdan mukaisesti; 
aikataulu mahdollistaa sen, että asetus 
tulee voimaan 1. heinäkuuta 2014. 

100 d artikla
Muut alat

1. Komissio toimittaa viimeistään 
1. heinäkuuta 2014 vaikutustenarvioinnin 
sääntelyn ja tuotantoon sovellettavien 
jakeluvälineiden poistamisesta muilla 
aloilla jäsenvaltioissa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tutkimuksen tulosten perusteella komissio 
toimittaa ajallaan ehdotuksia muilla 
aloilla mahdollisesti tarvittavista 
kiintiöjärjestelmistä, jotta tuotantoa 
voidaan jakaa tasaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, kun otetaan huomioon niille 
ominaiset mahdollisuudet ja kyvyt 
sallimalla kyseisillä aloilla suurimmat 
vajeet omaaville jäsenvaltioille tilaa 
eriytyneelle kehitykselle. 

Or. pt

Tarkistus 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto II – luku 2 – jakso 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ERITYISTOIMENPITEET
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Or. es

Tarkistus 1418
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
100 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

100 a artikla
Kiintiöiden kesto ja uudelleenasettaminen
Poikkeuksena 101 artiklan 1, 2 b, 2 d ja 
2 e artiklasta ja 101 a artiklasta tätä 
jaksoa sovelletaan 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun.
Jäsenvaltioille, jotka ovat luopuneet 
kiintiöistään neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 320/2006 mukaisesti, myönnetään 
kiintiö, joka vastaa luovutetun kiintiön 
määrää, jos järjestelyä olisi jatkettu 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun. 
Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä ehdoista, joiden 
perusteella jäsenvaltio voi ottaa kiintiönsä 
uudelleen käyttöön.

Or. en

Tarkistus 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
100 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

100 a artikla
Kesto

Poikkeuksena 101 artiklan 1, 2 b, 2 d ja 
2 e artiklasta ja 101 a artiklasta tätä 
jaksoa sovelletaan ainoastaan 
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markkinointivuoden 2019/2020 loppuun.

Or. es

Perustelu

Tähän osastoon tehtyjen tarkistusten päämääränä on tarkastella ja päivittää 
maataloustuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn sovittamisesta Lissabonin sopimukseen 
laaditussa ehdotuksessa asetukseksi COM(2010)0799 säädettyä sokerikiintiöiden järjestelyä 
(ja siihen liittyviä artikloja). Lisätään kuitenkin 101 g artiklan e kohtaan mekanismi, jolla 
kiintiön ulkopuolinen sokeri muutetaan automaattisesti kiintiösokeriksi markkinoiden 
jännitteiden ehkäisemiseksi tai korjaamiseksi.

Tarkistus 1420
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
100 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

100 a artikla
Kesto

Tätä jaksoa sovelletaan sokerialalla vasta 
sokerin markkinointivuoden 2015/2016 
alettua 1 päivästä lokakuuta 2015. Sitä 
sovelletaan sokerin markkinointivuoden 
2019/2020 päättymiseen 30 päivään 
syyskuuta 2020 asti, lukuun ottamatta 
101 artiklan 1 kohdan 1, 2b 2d ja 
2e alakohtia sekä 101 a artiklaa.

Or. pl

Tarkistus 1421
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
100 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

100 a artikla
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Kesto
Tätä jaksoa sovelletaan sokerialalla vasta
sokerin markkinointivuoden 2015/2016 
alettua 1 päivästä lokakuuta 2015. Sitä 
sovelletaan sokerin markkinointivuoden 
2019/2020 päättymiseen 30 päivään 
syyskuuta 2020 asti, lukuun ottamatta 
101 artiklan 1 kohdan 1, 2b 2d ja 
2e alakohtia sekä 101 a artiklaa.

Or. fr

Tarkistus 1422
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
100 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

100 a artikla
Kesto

Tätä jaksoa sovelletaan sokerialalla vasta 
sokerin markkinointivuoden 2015/2016 
alettua 1 päivästä lokakuuta 2015. Sitä 
sovelletaan sokerin markkinointivuoden 
2019/2020 päättymiseen 30 päivään 
syyskuuta 2020 asti, lukuun ottamatta 
101 artiklan 1 kohdan 1, 2b 2d ja 
2e alakohtia sekä 101 a artiklaa. 

Or. en

Perustelu

Sokerialan markkinajärjestelyä jatkettiin 30 päivään syyskuuta 2015 asti asetuksella (EY) N:o 
1234/2007. Tämän poliittisen päätöksen täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuvia aukkoja 
(riippuen siitä, milloin [COM(2011)0626] tulee voimaan) pyritään välttämään tällä 
tarkistuksella. Täten pyritään välttämään tilannetta, jossa yksi markkinointivuosi kuuluisi 
kahden lainsäädäntökehyksen piiriin.

Tarkistus 1423
Robert Sturdy
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Ehdotus asetukseksi
101 artikla

Komission teksti Tarkistus

101 artikla Poistetaan.
Sokerialan sopimukset

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on 
ostoehtoihin, ennen kylvöä tehtävät 
toimitussopimukset mukaan lukien, 
sovelletaan sokerijuurikkaan ja -ruo'on 
unionin viljelijöiden ja unionin 
sokeriyritysten välisiä toimialakohtaisia 
kirjallisia sopimuksia.
2. Ottaen huomioon sokerialan 
erityispiirteet siirretään komissiolle 
160 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin liittyviä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 1424
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on 
ostoehtoihin, ennen kylvöä tehtävät 
toimitussopimukset mukaan lukien, 
sovelletaan sokerijuurikkaan ja -ruo'on 
unionin viljelijöiden ja unionin 
sokeriyritysten välisiä toimialakohtaisia 
kirjallisia sopimuksia.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on 
ostoehtoihin, ennen kylvöä tehtävät 
toimitussopimukset mukaan lukien, 
sovelletaan sokerijuurikkaan ja -ruo'on 
unionin viljelijöiden ja unionin 
sokeriyritysten välisiä toimialakohtaisia 
kirjallisia sopimuksia.

1. Nykyistä EU:n 
sokerikiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2019–2020 loppuun 
siten, että kiintiöiden ulkopuolinen sokeri 
määriteltäisiin automaattisesti 
kiintiösokeriksi.

Or. en

Tarkistus 1426
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin, 
ennen kylvöä tehtävät toimitussopimukset 
mukaan lukien, sovelletaan 
sokerijuurikkaan ja -ruo'on unionin 
viljelijöiden ja unionin sokeriyritysten 
välisiä toimialakohtaisia kirjallisia 
sopimuksia.

1. Nykyistä EU:n 
sokerikiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2030 loppuun siten, 
että kiintiöiden ulkopuolinen sokeri 
määriteltäisiin automaattisesti 
kiintiösokeriksi.

Or. en

Tarkistus 1427
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin, 
ennen kylvöä tehtävät toimitussopimukset 
mukaan lukien, sovelletaan 
sokerijuurikkaan ja -ruo'on unionin 
viljelijöiden ja unionin sokeriyritysten 
välisiä toimialakohtaisia kirjallisia
sopimuksia.

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin 
sovelletaan näiden raaka-aineiden unionin 
viljelijöiden ja unionin sokeriyritysten 
välisiä toimialakohtaisia sopimuksia.

Or. en

Tarkistus 1428
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin, 
ennen kylvöä tehtävät toimitussopimukset 
mukaan lukien, sovelletaan 
sokerijuurikkaan ja -ruo'on unionin 
viljelijöiden ja unionin sokeriyritysten 
välisiä toimialakohtaisia kirjallisia 
sopimuksia.

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin, 
ennen kylvöä tehtävät toimitussopimukset 
mukaan lukien, sovelletaan unionin 
sokerijuurikkaan ja -ruo'on unionin 
viljelijöiden tai heitä edustavien 
organisaatioiden ja unionin sokeriyritysten
tai heitä edustavien organisaatioiden
välisiä toimialakohtaisia kirjallisia 
sopimuksia. 

Markkinointivuoden 2019/2020 
päättymiseen 30 päivänä syyskuuta 2020 
asti näillä sopimuksilla noudatetaan 
liitteen IIId 2a kohdan ja liitteen II 
Ia jakson 11 kohdan määräyksiä.

Or. fr

Tarkistus 1429
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin, 
ennen kylvöä tehtävät toimitussopimukset 
mukaan lukien, sovelletaan 
sokerijuurikkaan ja -ruo'on unionin 
viljelijöiden ja unionin sokeriyritysten 
välisiä toimialakohtaisia kirjallisia 
sopimuksia.

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin, 
ennen kylvöä tehtävät toimitussopimukset 
mukaan lukien, sovelletaan unionin 
sokerijuurikkaan ja -ruo'on unionin 
viljelijöiden tai heitä edustavien 
organisaatioiden ja unionin sokeriyritysten
tai heitä edustavien organisaatioiden
välisiä toimialakohtaisia kirjallisia 
sopimuksia.

Markkinointivuoden 2019/2020 
päättymiseen 30 päivänä syyskuuta 2020 
asti näillä sopimuksilla noudatetaan 
liitteen IIId 2a kohdan [C1] ja liitteen II 
Ia jakson 11 kohdan [C2] määräyksiä.

Or. en

Perustelu

Ensimmäistä alakohtaa olisi sovellettava ennen vuotta 2020 ja sen jälkeen, jotta varmistetaan 
sokerijuurikasta ja sokeriruokoa koskevat ostoehdot, ennen kylvöä tehtävät 
toimitussopimukset mukaan lukien. Toista alakohtaa ei kuitenkaan pitäisi soveltaa 30 päivänä 
syyskuuta 2020 päättyvän sokerin markkinointivuoden 2019/2020 jälkeen, koska liitteet 
sisältävät tiettyjä vaatimuksia ja ehtoja, joka liittyvät sokerialan yhteiseen 
markkinajärjestelyyn, kiintiöjärjestelmä mukaan luettuna.

Tarkistus 1430
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin, 
ennen kylvöä tehtävät toimitussopimukset 
mukaan lukien, sovelletaan 
sokerijuurikkaan ja -ruo'on unionin 
viljelijöiden ja unionin sokeriyritysten 
välisiä toimialakohtaisia kirjallisia 
sopimuksia.

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin, 
ennen kylvöä tehtävät toimitussopimukset 
mukaan lukien, sovelletaan unionin 
sokerijuurikkaan ja -ruo'on unionin 
viljelijöiden tai heitä edustavien ja heidän 
puolestaan toimivien organisaatioiden ja 
unionin sokeriyritysten tai heitä 
edustavien ja heidän puolestaan toimivien 
organisaatioiden välisiä toimialakohtaisia 
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kirjallisia sopimuksia.
Markkinointivuoden 2019/2020 
päättymiseen 30 päivänä syyskuuta 2020 
asti näillä sopimuksilla noudatetaan 
liitteen IIId 2a kohdan ja liitteen II 
Ia jakson 11 kohdan määräyksiä.

Or. pl

Tarkistus 1431
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin, 
ennen kylvöä tehtävät toimitussopimukset 
mukaan lukien, sovelletaan 
sokerijuurikkaan ja -ruo'on unionin
viljelijöiden ja unionin sokeriyritysten 
välisiä toimialakohtaisia kirjallisia 
sopimuksia.

1. Sokerijuurikkaan ja -ruo'on ostoehtoihin, 
ennen kylvöä tehtävät toimitussopimukset 
mukaan lukien, sovelletaan unionin 
sokerijuurikkaan ja -ruo'on viljelijöiden tai 
näiden nimissä toimivien järjestöjen, 
jonka jäseniä nämä ovat, ja unionin 
sokeriyritysten välisiä toimialakohtaisia 
kirjallisia toimialakohtaisia sopimuksia, ja 
ne ovat 2 a kohdan, liitteen IIId ja 
liitteen II I b osan 11 kohdan mukaisia.

Or. fr

Tarkistus 1432
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimialakohtaisten sopimusten ja 
toimitussopimusten on oltava 3 kohdan ja 
komission vahvistamien ostoehtojen 
mukaisia erityisesti sokerijuurikkaan 
osto-, toimitus-, haltuunotto- ja 
maksuehtojen osalta.



AM\909518FI.doc 13/171 PE494.484v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ottaen huomioon sokerialan 
erityispiirteet siirretään komissiolle 
160 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin liittyviä ehtoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1434
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ottaen huomioon sokerialan 
erityispiirteet siirretään komissiolle 
160 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin liittyviä ehtoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1435
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Ottaen huomioon sokerialan 
erityispiirteet siirretään komissiolle 
160 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin liittyviä ehtoja.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimitussopimuksessa on tehtävä ero 
sen mukaan, tulevatko sokerijuurikkaasta 
valmistettavat sokerimäärät olemaan:
a) kiintiösokeria; tai
b) kiintiön ulkopuolista sokeria.

Or. es

Tarkistus 1437
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimitussopimuksessa on tehtävä ero 
sen mukaan, tulevatko sokerijuurikkaasta 
valmistettavat sokerimäärät olemaan:
a) kiintiösokeria;
b) kiintiön ulkopuolista sokeria.
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Or. en

Tarkistus 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kunkin sokeriyrityksen on 
toimitettava jäsenvaltiolle, jossa se tuottaa 
sokeria, seuraavat tiedot:
a) edellä 2 a kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut sokerijuurikasmäärät, joista ne 
ovat tehneet toimitussopimukset ennen 
kylvöä, sekä sopimuksen perustana oleva 
sokeripitoisuus;
b) vastaava arvioitu saanto.
Jäsenvaltiot voivat vaatia lisätietoja.

Or. es

Tarkistus 1439
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kunkin sokeriyrityksen on 
toimitettava jäsenvaltiolle, jossa se tuottaa 
sokeria, seuraavat tiedot:
a) edellä 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut sokerijuurikasmäärät, joista ne 
ovat tehneet toimitussopimukset ennen 
kylvöä, sekä sopimuksen perustana oleva 
sokeripitoisuus;
b) vastaava arvioitu saanto.
Jäsenvaltiot voivat vaatia lisätietoja.
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Or. en

Tarkistus 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Sokeriyritysten, jotka eivät ole 
allekirjoittaneet ennen kylvöä 
toimitussopimuksia kiintiöjuurikkaan 
vähimmäishintaan 101 g artiklassa 
tarkoitettua sokerikiintiötään vastaavasta 
juurikasmäärästä, jota on tapauksen 
mukaan mukautettu 101 d artiklan 
2 kohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti vahvistetulla 
ennaltaehkäisevällä markkinoiltapoiston 
kertoimella, on maksettava kaikesta 
sokeriksi jalostamastaan 
sokerijuurikkaasta ainakin 
kiintiöjuurikkaan vähimmäishinta.

Or. es

Tarkistus 1441
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jos sokeriyritys ei ole tehnyt ennen 
kylvöä toimitussopimusta, jonka mukaan 
yrityksen kiintiösokeria vastaavan 
sokerijuurikasmäärän osalta maksetaan 
kiintiösokerijuurikkaan vähimmäishinta, 
sen on maksettava vähintään 
kiintiösokerijuurikkaan vähimmäishinta 
kaikista sokerijuurikkaista, jotka se 
jalostaa sokeriksi.
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Or. en

Tarkistus 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Toimialakohtaisissa sopimuksissa 
voidaan asianomaisen jäsenvaltion 
luvalla poiketa 2 a, 2 b ja 2 c kohdasta.

Or. es

Tarkistus 1443
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Toimialakohtaisissa sopimuksissa 
voidaan asianomaisen jäsenvaltion 
suostumuksella poiketa 3 ja 4 kohdasta.

Or. en

Tarkistus 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Jos toimialakohtaisia sopimuksia ei 
ole, kyseisen jäsenvaltion on toteutettava 
asianomaisten osapuolten etujen 
suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet 
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tämän asetuksen mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1445
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Jos toimialakohtaisia sopimuksia ei 
ole, kyseisen jäsenvaltion on toteutettava 
asianomaisten osapuolten etujen 
suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet 
tämän asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 a artikla
Sokerimarkkinoiden hintaselvitykset

Komissio voi 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä ottaa käyttöön 
sokerimarkkinoilla esiintyviä hintoja 
koskevan tietojärjestelmän, johon kuuluu 
sokerimarkkinoiden hintatasojen 
julkaisemista koskeva järjestelmä.
Järjestelmän perustana ovat valkoista 
sokeria tuottavien yritysten tai muiden 
sokerikauppaan osallistuvien toimijoiden 
toimittamat tiedot. Näitä tietoja 
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käsitellään luottamuksellisina.
Komissio varmistaa, että julkaistavista 
tiedoista ei voida tunnistaa yksittäisten 
yritysten tai toimijoiden hintoja.

Or. es

Tarkistus 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 b artikla
Tuotantotuki

1. Liitteessä I olevan III osan b–
e kohdassa luetelluille sokerialan 
tuotteille voidaan myöntää tuotantotukea 
markkinointivuoden 2013/2014 loppuun, 
jos 101 m artiklan 2 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
valmistukseen ei ole saatavilla 
ylijäämäsokeria tai tuontisokeria taikka 
ylijäämäisoglukoosia tai 
ylijäämäinuliinisiirappia 
maailmanmarkkinahintaan.
2. Komissio vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetut tuotantotuet 162 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annettavilla täytäntöönpanosäädöksillä.
3. Ottaakseen huomioon kiintiöön 
kuulumattoman sokerin unionin 
markkinoiden erityispiirteet komissio voi 
vahvistaa 160 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annetuilla delegoiduilla säädöksillä tässä 
jaksossa tarkoitettujen tuotantotukien 
myöntämisen edellytykset.

Or. es
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Tarkistus 1448
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
101 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 d artikla
Sokerin poistaminen markkinoilta

1. Ottaen huomioon tarve korjata 
arvioidun hankintataseen perusteella 
määritetty ylijäämätilanne sekä ottaen 
huomioon perussopimuksen 218 artiklan 
nojalla tehdyistä sopimuksista seuraavat 
unionin sitoumukset komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää 
poistaa markkinoilta tietyn 
markkinointivuoden osalta kiintiöiden 
mukaisesti tuotetut sokeri- tai isoglukoosi-
tai inuliinisokerimäärät, jotka ylittävät 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
lasketun enimmäismäärän.
Siinä tapauksessa valkoisen sokerin ja 
raakasokerin tuonti kaikista lähteistä 
poistetaan kyseisenä markkinointivuonna 
markkinoilta samassa suhteessa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
markkinoiltapoiston enimmäismäärä 
lasketaan kullekin yritykselle, jolla on 
kiintiö, kertomalla sen kiintiö kertoimella, 
jonka komissio voi vahvistaa 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
odotettavissa olevan markkinakehityksen 
perusteella viimeistään edellisen 
markkinointivuoden 28 päivänä 
helmikuuta.
Ajantasaisen markkinakehityksen 
perusteella komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää 
viimeistään kyseisen markkinointivuoden 
31 päivänä lokakuuta joko mukauttaa 
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kerrointa tai, jos kerrointa ei ole 
vahvistettu ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti, vahvistaa kertoimen.
3. Kunkin yrityksen, jolle on myönnetty 
kiintiö tai tuontilupa, on varastoitava 
omalla kustannuksellaan seuraavan 
markkinointivuoden alkuun saakka 
kiintiön mukaisesti tuotetut sokerimäärät, 
jotka ylittävät 2 kohdan mukaisesti 
lasketun enimmäismäärän. Jonakin 
markkinointivuonna markkinoilta 
poistettuja sokeri-, isoglukoosi- tai
inuliinisiirappimääriä pidetään 
ensimmäisinä seuraavan 
markkinointivuoden kiintiössä 
tuotettavina määrinä.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, komissio voi 
päättää täytäntöönpanosäädöksillä 
sokerialan odotettavissa olevan 
markkinakehityksen huomioon ottaen, 
että kuluvana ja/tai seuraavana 
markkinointivuonna markkinoilta 
poistettua sokeria, isoglukoosia tai 
inuliinisiirappia pidetään kokonaan tai 
osittain
a) ylijäämäsokerina, -isoglukoosina tai -
inuliinisiirappina, jota voidaan käyttää 
teollisuudelle tarkoitettuna sokerina, 
isoglukoosina tai inuliinisiirappina; tai
b) väliaikaisena kiintiötuotantona, josta 
osa voidaan varata vientiä varten 
noudattaen perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvia unionin sitoumuksia.
4. Jos unionin sokeritarjonta on 
riittämätön, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää, että 
tietty määrä markkinoilta poistettua 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
voidaan myydä unionin markkinoilla 
ennen markkinoiltapoistamisjakson 
päättymistä.
5. Jos markkinoilta poistettua sokeria 
pidetään seuraavan markkinointivuoden 
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ensimmäisenä sokerintuotantona, 
sokerijuurikkaan viljelijöille maksetaan 
kyseisen markkinointivuoden 
vähimmäishinta.
Jos markkinoilta poistettu sokeri voidaan 
käyttää teollisuudelle tarkoitettuna 
sokerina tai se viedään tämän artiklan 
3 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, 
sokerijuurikkaan vähimmäishintaa 
koskevia 101 (x) artiklan vaatimuksia ei 
sovelleta.
Jos markkinoilta poistettu sokeri myydään 
unionin markkinoilla ennen 
markkinoiltapoistamisjakson päättymistä 
4 kohdan mukaisesti, sokerijuurikkaan 
viljelijöille maksetaan kuluvan 
markkinointivuoden vähimmäishinta.
6. Tämän artiklan mukaisesti säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1449
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
101 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 d artikla
Sokerin poistaminen markkinoilta

1. Ottaen huomioon tarve korjata 
arvioidun hankintataseen perusteella 
määritetty ylijäämätilanne sekä ottaen 
huomioon perussopimuksen 218 artiklan 
nojalla tehdyistä sopimuksista seuraavat 
unionin sitoumukset komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää 
poistaa markkinoilta tietyn 
markkinointivuoden osalta kiintiöiden 
mukaisesti tuotetut sokeri- tai isoglukoosi-
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tai inuliinisokerimäärät, jotka ylittävät 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
lasketun enimmäismäärän. Siinä 
tapauksessa valkoisen sokerin ja 
raakasokerin tuonti kaikista lähteistä 
poistetaan kyseisenä markkinointivuonna 
markkinoilta samassa suhteessa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
markkinoiltapoiston enimmäismäärä 
lasketaan kullekin yritykselle, jolla on 
kiintiö, kertomalla sen kiintiö kertoimella, 
jonka komissio voi vahvistaa 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
odotettavissa olevan markkinakehityksen 
perusteella viimeistään edellisen 
markkinointivuoden 28 päivänä 
helmikuuta. Ajantasaisen 
markkinakehityksen perusteella komissio 
voi täytäntöönpanosäädöksillä päättää 
viimeistään kyseisen markkinointivuoden 
31 päivänä lokakuuta joko mukauttaa 
kerrointa tai, jos kerrointa ei ole 
vahvistettu ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti, vahvistaa kertoimen.
3. Kunkin yrityksen, jolle on myönnetty 
kiintiö tai tuontilupa, on varastoitava 
omalla kustannuksellaan seuraavan 
markkinointivuoden alkuun saakka 
kiintiön mukaisesti tuotetut sokerimäärät, 
jotka ylittävät 2 kohdan mukaisesti 
lasketun enimmäismäärän. Jonakin 
markkinointivuonna markkinoilta 
poistettuja sokeri-, isoglukoosi- tai 
inuliinisiirappimääriä pidetään 
ensimmäisinä seuraavan 
markkinointivuoden kiintiössä 
tuotettavina määrinä. Poiketen siitä, mitä 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
komissio voi päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä sokerialan 
odotettavissa olevan markkinakehityksen 
huomioon ottaen, että kuluvana ja/tai 
seuraavana markkinointivuonna 
markkinoilta poistettua sokeria, 
isoglukoosia tai inuliinisiirappia pidetään 
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kokonaan tai osittain
a) ylijäämäsokerina, -isoglukoosina tai -
inuliinisiirappina, jota voidaan käyttää 
teollisuudelle tarkoitettuna sokerina, 
isoglukoosina tai inuliinisiirappina; tai
b) väliaikaisena kiintiötuotantona, josta 
osa voidaan varata vientiä varten 
noudattaen perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvia unionin sitoumuksia.
4. Jos unionin sokeritarjonta on 
riittämätön, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää, että 
tietty määrä markkinoilta poistettua 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
voidaan myydä unionin markkinoilla 
ennen markkinoiltapoistamisjakson 
päättymistä.
5. Jos markkinoilta poistettua sokeria 
pidetään seuraavan markkinointivuoden 
ensimmäisenä sokerintuotantona, 
sokerijuurikkaan viljelijöille maksetaan 
kyseisen markkinointivuoden 
vähimmäishinta.
Jos markkinoilta poistettu sokeri voidaan 
käyttää teollisuudelle tarkoitettuna 
sokerina tai se viedään tämän artiklan 
3 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, 
sokerijuurikkaan vähimmäishintaa 
koskevia 101 g artiklan vaatimuksia ei 
sovelleta.
Jos markkinoilta poistettu sokeri myydään 
unionin markkinoilla ennen 
markkinoiltapoistamisjakson päättymistä 
4 kohdan mukaisesti, sokerijuurikkaan 
viljelijöille maksetaan kuluvan 
markkinointivuoden vähimmäishinta.
6. Tämän artiklan mukaisesti säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. pl



AM\909518FI.doc 25/171 PE494.484v01-00

FI

Tarkistus 1450
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
101 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 d artikla
Sokerin poistaminen markkinoilta

1. Ottaen huomioon tarve korjata 
ylituotantoa ja arvioidun hankintataseen 
perusteella määritetty ylijäämätilanne 
sekä ottaen huomioon perussopimuksen 
218 artiklan nojalla tehdyistä 
sopimuksista seuraavat unionin 
sitoumukset komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää 
poistaa markkinoilta tietyn 
markkinointivuoden osalta kiintiöiden 
mukaisesti tuotetut sokeri- tai isoglukoosi-
tai inuliinisiirappimäärät, jotka ylittävät 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti
lasketun enimmäismäärän.
Valkoisen sokerin ja raakasokerin tuonti 
kaikista lähteistä poistetaan siten 
kyseisenä markkinointivuonna 
markkinoilta samassa suhteessa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
markkinoiltapoiston enimmäismäärä 
lasketaan kullekin yritykselle, jolla on 
kiintiö, kertomalla sen kiintiö kertoimella, 
jonka komissio voi vahvistaa 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyn mukaisesti 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
odotettavissa olevan markkinakehityksen 
perusteella viimeistään edellisen 
markkinointivuoden 28 päivänä 
helmikuuta.
Ajantasaistetun markkinakehityksen 
perusteella komissio voi 
täytäntöönpanosäädösten avulla päättää 
viimeistään kyseisen markkinointivuoden 
31 päivänä lokakuuta joko mukauttaa 
kerrointa tai, jos päätöstä ei ole tehty 



PE494.484v01-00 26/171 AM\909518FI.doc

FI

tämän kohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti, vahvistaa kertoimen.
3. Kunkin yrityksen, jolla on kiintiö, on 
varastoitava omalla kustannuksellaan 
seuraavan markkinointivuoden alkuun 
saakka kiintiön mukaisesti tuotetut 
sokerimäärät, jotka ylittävät 2 kohdan 
mukaisesti lasketun enimmäismäärän. 
Jonakin markkinointivuonna 
markkinoilta poistettuja sokeri-, 
isoglukoosi- tai inuliinisiirappimääriä 
pidetään ensimmäisinä seuraavan 
markkinointivuoden kiintiössä 
tuotettavina määrinä.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, komissio voi 
päättää täytäntöönpanosäädöksillä 
sokerialan odotettavissa olevan 
markkinakehityksen huomioon ottaen, 
että kuluvana ja/tai seuraavana 
markkinointivuonna markkinoilta 
poistettua sokeria, isoglukoosia tai 
inuliinisiirappia pidetään kokonaan tai 
osittain
a) ylijäämäsokerina, -isoglukoosina tai -
inuliinisiirappina, jota voidaan käyttää 
teollisuudelle tarkoitettuna sokerina, 
teollisena isoglukoosina tai 
inuliinisiirappina, tai;
b) väliaikaisena kiintiötuotantona, josta 
osa voidaan varata vientiä varten 
noudattaen perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvia unionin sitoumuksia.
4. Jos EU:n sokeritarjonta on sopimaton, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
päättää, että tietty määrä markkinoilta 
poistettua sokeria, isoglukoosia tai 
inuliinisiirappia voidaan myydä EU:n 
markkinoilla ennen 
markkinoiltapoistamisjakson päättymistä.
5. Jos markkinoilta poistettua sokeria 
kohdellaan seuraavan 
markkinointivuoden ensimmäisenä
sokerintuotantona, sokerijuurikkaan 
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viljelijöille maksetaan kyseisen 
markkinointivuoden kiinteä 
vähimmäishinta
Jos markkinoilta poistettu sokeri voidaan 
käyttää teollisuudelle tarkoitettuna 
sokerina tai se viedään tämän artiklan 
3 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, 
sokerijuurikkaan vähimmäishintaa 
koskevan 101 g artiklan vaatimuksia ei 
sovelleta.
Jos markkinoilta poistettu sokeri myydään 
unionin markkinoilla ennen 
markkinoiltapoistamisjakson päättymistä 
4 kohdan mukaisesti, sokerijuurikkaan 
viljelijöille maksetaan kuluvan 
markkinointivuoden kiinteä 
vähimmäishinta.
6. Tämän artiklan mukaisesti säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 1451
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
101 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 d artikla
Sokerin poistaminen markkinoilta

1. Ottaen huomioon tarve korjata 
arvioidun hankintataseen perusteella 
määritetty ylijäämätilanne sekä ottaen 
huomioon perussopimuksen 218 artiklan 
nojalla tehdyistä sopimuksista seuraavat 
unionin sitoumukset komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää 
poistaa markkinoilta tietyn 
markkinointivuoden osalta kiintiöiden 
mukaisesti tuotetut sokeri- tai isoglukoosi-
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tai inuliinisokerimäärät, jotka ylittävät 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
lasketun enimmäismäärän.
Siinä tapauksessa valkoisen sokerin ja 
raakasokerin tuonti kaikista lähteistä 
poistetaan kyseisenä markkinointivuonna 
markkinoilta samassa suhteessa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
markkinoiltapoiston enimmäismäärä 
lasketaan kullekin yritykselle, jolla on 
kiintiö, kertomalla sen kiintiö kertoimella, 
jonka komissio voi vahvistaa 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
odotettavissa olevan markkinakehityksen 
perusteella viimeistään edellisen 
markkinointivuoden 28 päivänä 
helmikuuta.
Ajantasaisen markkinakehityksen 
perusteella komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää 
viimeistään kyseisen markkinointivuoden 
31 päivänä lokakuuta joko mukauttaa 
kerrointa tai, jos kerrointa ei ole 
vahvistettu ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti, vahvistaa kertoimen.
3. Kunkin yrityksen, jolle on myönnetty 
kiintiö tai tuontilupa, on varastoitava 
omalla kustannuksellaan seuraavan 
markkinointivuoden alkuun saakka 
kiintiön mukaisesti tuotetut sokerimäärät, 
jotka ylittävät 2 kohdan mukaisesti 
lasketun enimmäismäärän. Jonakin 
markkinointivuonna markkinoilta 
poistettuja sokeri-, isoglukoosi- tai 
inuliinisiirappimääriä pidetään 
ensimmäisinä seuraavan 
markkinointivuoden kiintiössä 
tuotettavina määrinä.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, komissio voi 
päättää täytäntöönpanosäädöksillä 
sokerialan odotettavissa olevan 
markkinakehityksen huomioon ottaen, 
että kuluvana ja/tai seuraavana 
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markkinointivuonna markkinoilta 
poistettua sokeria, isoglukoosia tai 
inuliinisiirappia pidetään kokonaan tai 
osittain
a) ylijäämäsokerina, -isoglukoosina tai -
inuliinisiirappina, jota voidaan käyttää 
teollisuudelle tarkoitettuna sokerina, 
isoglukoosina tai inuliinisiirappina; tai
b) väliaikaisena kiintiötuotantona, josta 
osa voidaan varata vientiä varten 
noudattaen perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvia unionin sitoumuksia.
4. Jos unionin sokeritarjonta on 
riittämätön, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää, että 
tietty määrä markkinoilta poistettua 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
voidaan myydä unionin markkinoilla 
ennen markkinoiltapoistamisjakson 
päättymistä.
5. Jos markkinoilta poistettua sokeria 
pidetään seuraavan markkinointivuoden 
ensimmäisenä sokerintuotantona, 
sokerijuurikkaan viljelijöille maksetaan 
kyseisen markkinointivuoden 
vähimmäishinta.
Jos markkinoilta poistettu sokeri voidaan 
käyttää teollisuudelle tarkoitettuna 
sokerina tai se viedään tämän artiklan 
3 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, 
sokerijuurikkaan vähimmäishintaa 
koskevia 101 g artiklan vaatimuksia ei 
sovelleta.
Jos markkinoilta poistettu sokeri myydään 
unionin markkinoilla ennen 
markkinoiltapoistamisjakson päättymistä 
4 kohdan mukaisesti, sokerijuurikkaan 
viljelijöille maksetaan kuluvan 
markkinointivuoden vähimmäishinta.
6. Tämän artiklan mukaisesti säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
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Or. en

Perustelu

COM(2010)0799 lopullinen, 45 artikla. Ensimmäistä kohtaa on muutettu, koska markkinoiden 
rakenteellinen tasapaino olisi nähtävä suhteessa määriin (ei hintoihin), jotka määritellään 
kvantitatiivisen tiedon perusteella. On sopivampaa puhua ylijäämästä ja vajeesta kuin yli- tai 
alituotannosta. Lopuksi on mainittava, että "tuontilupa" ja "kaikista lähteistä" on tarkoitettu 
varmistamaan, että kaikki toimijat sopeuttavat toimintaansa markkinoiden 
tasapainottamiseksi: tällä hetkellä vain sokerijuurikkaan tuottajat kuuluvat 
markkinoiltapoistamisen piiriin.

Tarkistus 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 d artikla
Sokerin poistaminen markkinoilta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
markkinoiltapoiston enimmäismäärä 
lasketaan kullekin yritykselle, jolla on 
kiintiö, kertomalla sen kiintiö kaikkialla 
unionin alueella sovellettavalla 
kertoimella, jonka komissio voi vahvistaa 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
odotettavissa olevan markkinakehityksen 
perusteella viimeistään edellisen 
markkinointivuoden 28 päivänä 
helmikuuta.
Ajantasaisen markkinakehityksen 
perusteella komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää 
viimeistään kyseisen markkinointivuoden 
31 päivänä lokakuuta joko mukauttaa 
kerrointa tai, jos kerrointa ei ole 
vahvistettu ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti, vahvistaa kertoimen.
Tässä tapauksessa valkoisen sokerin ja 
jalostettavan raakasokerin perinteistä 
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tarjontatarvetta vähennetään kyseisenä 
markkinointivuonna samassa suhteessa.
3. Kunkin yrityksen, jolle on myönnetty 
kiintiö, on varastoitava omalla 
kustannuksellaan seuraavan 
markkinointivuoden alkuun saakka 
kiintiön mukaisesti tuotetut sokerimäärät, 
jotka ylittävät 2 kohdan mukaisesti 
lasketun enimmäismäärän. Jonakin 
markkinointivuonna markkinoilta 
poistettuja sokeri-, isoglukoosi- tai 
inuliinisiirappimääriä pidetään 
ensimmäisinä seuraavan 
markkinointivuoden kiintiössä 
tuotettavina määrinä.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, komissio voi 
päättää täytäntöönpanosäädöksillä 
sokerialan odotettavissa olevan 
markkinakehityksen huomioon ottaen, 
että kuluvana ja/tai seuraavana 
markkinointivuonna markkinoilta 
poistettua sokeria, isoglukoosia tai 
inuliinisiirappia pidetään kokonaan tai 
osittain
a) ylijäämäsokerina, -isoglukoosina tai -
inuliinisiirappina, jota voidaan käyttää 
teollisuudelle tarkoitettuna sokerina, 
isoglukoosina tai inuliinisiirappina; tai
b) väliaikaisena kiintiötuotantona, josta 
osa voidaan varata vientiä varten 
noudattaen perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvia unionin sitoumuksia.
4. Jos unionin sokeritarjonta on 
riittämätön, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää, että 
tietty määrä markkinoilta poistettua 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
voidaan myydä unionin markkinoilla 
ennen markkinoiltapoistamisjakson 
päättymistä.
5. Jos markkinoilta poistettua sokeria 
pidetään seuraavan markkinointivuoden 
ensimmäisenä sokerintuotantona, 
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sokerijuurikkaan viljelijöille maksetaan 
kyseisen markkinointivuoden 
vähimmäishinta.
Jos markkinoilta poistettu sokeri voidaan 
käyttää teollisuudelle tarkoitettuna 
sokerina tai se viedään tämän artiklan 
3 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, 
sokerijuurikkaan vähimmäishintaa 
koskevia 101 g artiklan vaatimuksia ei 
sovelleta.
Jos markkinoilta poistettu sokeri myydään 
unionin markkinoilla ennen 
markkinoiltapoistamisjakson päättymistä 
4 kohdan mukaisesti, sokerijuurikkaan 
viljelijöille maksetaan kuluvan 
markkinointivuoden vähimmäishinta.
5 a. Sokeriin, joka on varastoitu tämän 
jakson säännösten mukaisesti tiettynä 
markkinointivuonna, ei voida soveltaa 
17 artiklan mukaista yksityisen 
varastoinnin tukea.
6. Tässä artiklassa säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 e artikla
Siirretty säädösvalta

Ottaakseen huomioon sokerialan 
erityispiirteet ja varmistaakseen, että 
kaikkien osapuolten edut otetaan 
asianmukaisesti huomioon, komissio voi 
antaa 160 artiklan mukaisesti annetuilla 
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delegoiduilla säädöksillä sääntöjä
a) edellä 101 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimitussopimuksista ja 
ostoehdoista;
b) perusteista, joita sokeriyritykset 
soveltavat myöntäessään 
sokerijuurikkaan myyjille juurikasmäärät, 
joista on tehtävä ennen kylvöä 
toimitussopimukset 101 artiklan 
2 b kohdan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 f artikla
Sokerialan kiintiöt

1. Sokeriin, isoglukoosiin ja 
inuliinisiirappiin sovelletaan 
kiintiöjärjestelmää.
2. Jos tuottaja ylittää tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa 
kiintiöjärjestelmässä sovellettavan 
kiintiön eikä käytä sokerin ylijäämiä 
101 g artiklassa säädetyllä tavalla, näistä 
määristä peritään ylijäämämaksu 101 g–
101 o artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1455
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
101 f artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

101 f artikla
Sokerialan kiintiöt

Sokeriin, isoglukoosiin ja 
inuliinisiirappiin sovelletaan 
kiintiöjärjestelmää.

Or. fr

Tarkistus 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 g artikla
Sokerijuurikkaan vähimmäishinta

1. Kiintiösokerijuurikkaan 
vähimmäishinta on 26,29 euroa tonnilta 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäishintaa sovelletaan liitteessä III 
olevassa B kohdassa määriteltyyn 
vakiolaatuiseen sokerijuurikkaaseen.
3. Kiintiösokerin valmistukseen 
tarkoitettuja, sokerin valmistukseen 
soveltuvia kiintiösokerijuurikkaita 
ostavien sokeriyritysten on maksettava 
vähintään vähimmäishinta, jota 
mukautetaan korottamalla tai alentamalla 
hintaa, jos juurikkaat poikkeavat 
vakiolaadusta.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
korotuksia ja alennuksia sovelletaan 
komission 101 p artiklan 5 kohdan 
mukaisesti antamilla delegoiduilla 
säädöksillä vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti hinnan mukauttamiseksi 
silloin, kun sokerijuurikkaan todellinen 
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laatu eroaa vakiolaadusta.
4. Niiden sokerijuurikasmäärien osalta, 
jotka vastaavat teollisuudelle tarkoitetun 
sokerin tai ylijäämäsokerin määriä, joihin 
sovelletaan 101 o artiklassa säädettyä 
ylijäämämaksua, asianomaisen 
sokeriyrityksen on mukautettava 
ostohintaa siten, että se on vähintään yhtä 
suuri kuin kiintiösokerijuurikkaan 
vähimmäishinta.

Or. es

Tarkistus 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 h kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 h artikla
Kiintiön myöntäminen

1. Liitteessä IIIb vahvistetaan sokerin, 
isoglukoosin ja inuliinisiirapin nykyiset 
tuotantokiintiöt kansallisella tai 
alueellisella tasolla. Nykyisen 
kiintiöjärjestelmän tarkistettua versiota 
olisi jatkettava markkinointivuoden 
2019/2020 loppuun asti, jos kiintiöt eivät 
poistu vuonna 2015, kuten on suunniteltu. 
Tarkistetussa järjestelmässä kaikilla 
jäsenvaltioilla olisi halutessaan 
mahdollisuus hyödyntää sokerikiintiöitä. 
Unionin tuki olisi suunnattava EU:n 
sokerialan laajentamista, ja tukea olisi 
myönnettävä sokerinjalostamisen 
perustamiskustannuksiin jäsenvaltioissa.
2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä kiintiö 
kullekin alueelleen sijoittautuneelle 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
tuottavalle yritykselle, joka on hyväksytty 
101 i artiklan mukaisesti.
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3. Jos kiintiö myönnetään 
sokeriyritykselle, jolla on useampia kuin 
yksi tuotantoyksikkö, jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteet, jotka ne 
katsovat tarpeellisiksi sokerijuurikkaan ja 
-ruo'on viljelijöiden etujen huomioon 
ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1458
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
101 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 h artikla
Kiintiöiden myöntäminen

1. Liitteessä IIIb vahvistetaan sokerin, 
isoglukoosin ja inuliinisiirapin 
tuotantokiintiöt kansallisella ja 
alueellisella tasolla. 
2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä kiintiö 
kullekin alueelleen sijoittautuneelle 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
tuottavalle yritykselle, joka on hyväksytty 
101 i artiklan mukaisesti.
Jokaiselle yritykselle myönnettävän 
kiintiön on oltava yhtä suuri kuin liitteen 
IIIb mukainen kiintiö, joka myönnettiin 
yritykselle markkinointivuodesta 
2010/2011 alkaen.
3. Jos kiintiö myönnetään 
sokeriyritykselle, jolla on useampia kuin 
yksi tuotantoyksikkö, jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteet, jotka ne 
katsovat tarpeellisiksi sokerijuurikkaan ja 
-ruo'on viljelijöiden etujen huomioon 
ottamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 1459
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
101 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 h artikla
Kiintiöiden myöntäminen

1. Liitteessä IIIb vahvistetaan sokerin, 
isoglukoosin ja inuliinisiirapin 
tuotantokiintiöt kansallisella ja 
alueellisella tasolla. 
2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä kiintiö 
kullekin alueelleen sijoittautuneelle 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
tuottavalle yritykselle, joka on hyväksytty 
101 i artiklan mukaisesti. Jokaiselle 
yritykselle myönnettävän kiintiön on 
oltava yhtä suuri kuin asetuksen (EY) N:o 
513/2010 liitteen IIIb (uusi) mukainen 
kiintiö, joka myönnettiin yritykselle 
markkinointivuodesta 2010/2011 alkaen.
3. Jos kiintiö myönnetään 
sokeriyritykselle, jolla on useampia kuin 
yksi tuotantoyksikkö, jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteet, jotka ne 
katsovat tarpeellisiksi sokerijuurikkaan ja 
-ruo'on viljelijöiden etujen huomioon 
ottamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus aiheutuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 56 artiklasta. Se on tekninen 
tarkistus, sillä asetus (EY) N:o 513/2010 (josta liite IIIb on peräisin) on tuorein asetus, jossa 
säädetään sokerikiintiöiden myöntämisestä. 

Tarkistus 1460
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
101 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 h artikla
Kiintiöiden myöntäminen

1. Liitteessä XX vahvistetaan sokerin, 
isoglukoosin ja inuliinisiirapin 
tuotantokiintiöt kansallisella ja 
alueellisella tasolla. 
2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä kiintiö 
kullekin alueelleen sijoittautuneelle 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
tuottavalle yritykselle, joka on hyväksytty 
XX artiklan mukaisesti.
Jokaiselle yritykselle myönnettävän 
kiintiön on oltava yhtä suuri kuin 
asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteen IIIb 
(uusi) mukainen kiintiö, joka myönnettiin 
yritykselle markkinointivuodesta 
2005/2006 alkaen.
3. Jos kiintiö myönnetään 
sokeriyritykselle, jolla on useampia kuin 
yksi tuotantoyksikkö, jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteet, jotka ne 
katsovat tarpeellisiksi sokerijuurikkaan ja 
-ruo'on viljelijöiden etujen huomioon 
ottamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 h artikla
Kiintiön myöntäminen

1. Liitteessä IIIb vahvistetaan sokerin, 
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isoglukoosin ja inuliinisiirapin 
tuotantokiintiöt kansallisella tai 
alueellisella tasolla.
2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä kiintiö 
kullekin alueelleen sijoittautuneelle 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
tuottavalle yritykselle, joka on hyväksytty 
101 i artiklan mukaisesti.
Jokaiselle yritykselle myönnettävän 
kiintiön on oltava yhtä suuri kuin 
asetuksen (EY) N:o 513/2010 mukainen 
kiintiö, joka myönnettiin yritykselle 
markkinointivuodesta 2010/2011 alkaen.
3. Jos kiintiö myönnetään 
sokeriyritykselle, jolla on useampia kuin 
yksi tuotantoyksikkö, jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteet, jotka ne 
katsovat tarpeellisiksi sokerijuurikkaan ja 
-ruo'on viljelijöiden etujen huomioon 
ottamiseksi.

Or. es

Tarkistus 1462
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
101 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 h artikla
Kiintiön myöntäminen

1. Liitteessä IIIb vahvistetaan sokerin, 
isoglukoosin ja inuliinisiirapin 
tuotantokiintiöt kansallisella tai 
alueellisella tasolla.
2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä kiintiö 
kullekin alueelleen sijoittautuneelle 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
tuottavalle yritykselle, joka on hyväksytty 
101 i artiklan mukaisesti.
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Jokaiselle yritykselle myönnettävän 
kiintiön on oltava yhtä suuri kuin liitteen 
IIIb mukainen kiintiö, joka myönnettiin 
yritykselle markkinointivuodesta 
2010/2011 alkaen.

Or. pl

Tarkistus 1463
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
101 i artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 i artikla
Luvan saaneet yritykset

1. Jäsenvaltion on pyynnöstä myönnettävä 
hyväksyntä sokeria, isoglukoosia tai 
inuliinisiirappia tuottavalle yritykselle tai 
kyseisiä tuotteita joksikin XX artiklassa 
tarkoitettuun luetteloon sisältyväksi 
tuotteeksi jalostavalle yritykselle, jos yritys 
täyttää seuraavat edellytykset:
a) se todistaa, että sillä on ammattimainen 
tuotantokapasiteetti;
b) se lupautuu toimittamaan kaikki 
tarvittavat tiedot ja hyväksyy tähän 
asetukseen liittyvät tarkastukset;
c) sen hyväksyntää ei ole keskeytetty eikä 
peruutettu.
2. Hyväksytyn yrityksen on toimitettava 
seuraavat tiedot sille jäsenvaltiolle, jonka 
alueella sokerijuurikas tai -ruoko 
korjataan tai jossa puhdistaminen 
tapahtuu:
a) sokerijuurikkaan tai -ruo'on määrät, 
joista on tehty toimitussopimus, sekä 
arvioitu sokerijuurikkaan, sokeriruo'on ja 
sokerin vastaava saanto hehtaaria 
kohden;
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b) tiedot, jotka koskevat sokerijuurikkaan, 
sokeriruo'on ja raakasokerin 
suunniteltuja ja tosiasiallisia toimituksia 
sekä sokerintuotantoa ja sokerivarastoja;
c) myydyn valkoisen sokerin määrät sekä 
vastaavat hinnat ja ehdot.

Or. fr

Tarkistus 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 i artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 i artikla
Hyväksytyt yritykset

1. Jäsenvaltion on pyynnöstä myönnettävä 
hyväksyntä sokeria, isoglukoosia tai 
inuliinisiirappia tuottavalle yritykselle tai 
kyseisiä tuotteita joksikin 101 m artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyväksi tuotteeksi jalostavalle 
yritykselle, jos yritys täyttää seuraavat 
edellytykset:
a) se todistaa, että sillä on ammattimainen 
tuotantokapasiteetti;
b) se lupautuu toimittamaan tarvittavat 
tiedot ja hyväksyy tähän asetukseen 
liittyvät tarkastukset;
c) sen hyväksyntää ei ole keskeytetty eikä 
peruutettu.
2. Hyväksytyn yrityksen on toimitettava 
seuraavat tiedot sille jäsenvaltiolle, jonka 
alueella sokerijuurikas tai -ruoko 
korjataan tai jossa puhdistaminen 
tapahtuu:
a) sokerijuurikkaan tai -ruo'on määrät, 
joista on tehty toimitussopimus, sekä 
arvioitu sokerijuurikkaan, sokeriruo'on ja 
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sokerin vastaava saanto hehtaaria 
kohden;
b) tiedot, jotka koskevat sokerijuurikkaan,
sokeriruo'on ja raakasokerin 
suunniteltuja ja tosiasiallisia toimituksia 
sekä sokerintuotantoa ja sokerivarastoja;
c) myydyn valkoisen sokerin määrät sekä 
vastaavat hinnat ja ehdot.

Or. es

Tarkistus 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 j artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 j artikla
Kansallisten kiintiöiden mukauttaminen

Komissio voi 160 artiklan mukaisesti 
antamillaan delegoiduilla säädöksillä 
mukauttaa liitteessä IIIb esitettyjä 
kiintiöitä jäsenvaltioiden 101 k artiklan 
mukaisesti tekemien päätösten johdosta.

Or. es

Tarkistus 1466
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
101 k artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 k artikla
Kansallisen kiintiön uudelleenjakaminen
Jäsenvaltio saa alentaa tai jakaa 
uudelleen alueelleen sijoittautuneelle 
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yritykselle myönnettyä sokeri-, 
isoglukoosi- tai inuliinisiirappikiintiötä:
a) enintään 10 prosentilla
Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole, jos 
yritys tuotti kokonaisuudessaan edellisten 
markkinointivuosiensa kiintiöt
tai
b) liitteessä X säädettyjen säännösten 
mukaisesti.
Tällöin jäsenvaltioiden on sovellettava 
puolueettomia ja syrjimättömiä perusteita.

Or. en

Tarkistus 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 k artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 k artikla
Kansallisen kiintiön uudelleen jakaminen 

ja kiintiöiden alentaminen
1. Jäsenvaltio saa alentaa enintään 
kymmenen prosenttia alueelleen 
sijoittautuneelle yritykselle myönnettyä 
sokeri- tai isoglukoosikiintiötä. Tällöin 
jäsenvaltioiden on sovellettava 
puolueettomia ja syrjimättömiä perusteita.
2. Jäsenvaltiot voivat siirtää kiintiöitä 
yritysten välillä liitteessä IIIc vahvistettuja 
sääntöjä noudattaen sekä ottaen 
huomioon kunkin osapuolen ja erityisesti 
sokerijuurikkaan tai sokeriruo'on 
viljelijöiden edut.
3. Kyseisen jäsenvaltion on myönnettävä 1 
ja 2 kohdan mukaisesti alennetut määrät 
yhdelle tai useammalle alueelleen 
sijoittautuneelle yritykselle riippumatta 
siitä, onko niillä kiintiö.
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Or. es

Tarkistus 1468
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
101 k artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 k artikla
Kansallisen kiintiön uudelleen jakaminen 

ja kiintiöiden alentaminen
1. Jäsenvaltio saa alentaa enintään 
kymmenen prosenttia alueelleen 
sijoittautuneelle yritykselle myönnettyä 
sokeri- tai isoglukoosikiintiötä. Tällöin 
jäsenvaltioiden on sovellettava 
puolueettomia ja syrjimättömiä perusteita.
2. Jäsenvaltiot voivat siirtää kiintiöitä 
yritysten välillä liitteessä XX vahvistettuja 
sääntöjä noudattaen sekä ottaen 
huomioon kunkin osapuolen ja erityisesti 
sokerijuurikkaan tai sokeriruo'on 
viljelijöiden edut.
3. Kyseisen jäsenvaltion on myönnettävä 1 
ja 2 kohdan mukaisesti alennetut määrät 
yhdelle tai useammalle alueelleen 
sijoittautuneelle yritykselle riippumatta 
siitä, onko niillä kiintiö.

Or. fr

Tarkistus 1469
Britta Reimers, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
101 l artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 l artikla
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Kiintiön ulkopuolinen tuotanto
1. Sokeri, isoglukoosi tai inuliinisiirappi, 
jota tuotetaan jonakin 
markkinointivuonna 101 h artiklassa 
tarkoitetun kiintiön ulkopuolella, voidaan
a) käyttää 101 m artiklassa tarkoitettujen 
tiettyjen tuotteiden tuotantoon;
b) siirtää seuraavan markkinointivuoden 
kiintiötuotantoon 101 n artiklan 
mukaisesti;
c) käyttää syrjäisimpien alueiden erityistä 
hankintajärjestelmää varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen [ex 
(EY) N:o 247/2006 III osaston] 
mukaisesti;
d) viedä komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaman 
määrällisen rajoituksen puitteissa ja 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehtyjen sopimusten sitoumuksia 
noudattaen; tai
e) vapauttaa automaattisesti 
sisämarkkinoille kiintiösokerina 
tarjonnan mukauttamiseksi kysynnän 
kehitykseen komission 101 artiklan 
1b kohdassa tarkoitetun tilapäisen 
markkinahallintamekanismin osana. 

Or. en

Tarkistus 1470
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
101 l artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 l artikla
Kiintiön ulkopuolinen tuotanto

Sokeri, isoglukoosi tai inuliinisiirappi, 
jota tuotetaan jonakin 
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markkinointivuonna XX artiklassa 
tarkoitetun kiintiön ulkopuolella, voidaan
a) käyttää XX artiklassa tarkoitettujen 
tiettyjen tuotteiden tuotantoon;
b) siirtää seuraavan markkinointivuoden 
kiintiötuotantoon XX artiklan mukaisesti;
c) käyttää syrjäisimpien alueiden erityistä 
hankintajärjestelmää varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen [ex 
(EY) N:o 247/2006 III osaston] 
mukaisesti; tai
d) viedä komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaman 
määrällisen rajoituksen puitteissa ja 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehtyjen sopimusten sitoumuksia 
noudattaen; tai
e) vapauttaa automaattisesti 
sisämarkkinoille kiintiösokerina 
tarjonnan mukauttamiseksi kysynnän 
kehitykseen komission 101 p artiklan 
6 kohdan mukaisesti antamissa 
delegoiduissa säädöksissä määrittämissä 
määrin ja määritetyin yksityiskohtaisin 
säännöin ja arvioidun hankintataseen 
perusteella.
Tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet 
on pantava täytäntöön ennen 154 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
markkinahäiriöiden vastaisten 
toimenpiteiden aktivointia.
Muihin määriin sovelletaan XX artiklassa 
tarkoitettua ylijäämämaksua.

Or. fr

Tarkistus 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 l artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

101 l artikla
Kiintiön ulkopuolinen tuotanto

1. Sokeri, isoglukoosi tai inuliinisiirappi, 
jota tuotetaan jonakin 
markkinointivuonna 101 h artiklassa 
tarkoitetun kiintiön ulkopuolella, voidaan
a) käyttää 101 m artiklassa tarkoitettujen 
tiettyjen tuotteiden tuotantoon;
b) siirtää seuraavan markkinointivuoden 
kiintiötuotantoon 101 n artiklan 
mukaisesti;
c) käyttää syrjäisimpien alueiden erityistä 
hankintajärjestelmää varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen [ex 
(EY) N:o 247/2006 III osaston] 
mukaisesti; tai
d) viedä täytäntöönpanosäädöksillä ja 
komission vahvistaman määrällisen 
rajoituksen puitteissa ja perussopimuksen 
218 artiklan mukaisesti tehtyjen 
sopimusten sitoumuksia noudattaen; tai
e) vapauttaa automaattisesti 
sisämarkkinoille kiintiösokerina 
tarjonnan mukauttamiseksi kysynnän 
kehitykseen komission 101 p artiklan 
6 kohdan mukaisesti antamissa 
delegoiduissa säädöksissä määrittämissä 
määrin ja määritetyin yksityiskohtaisin 
säännöin ja arvioidun hankintataseen
perusteella.
Tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet 
on pantava täytäntöön ennen 154 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
markkinahäiriöiden vastaisten 
toimenpiteiden aktivointia.
Muihin määriin sovelletaan 
101 o artiklassa tarkoitettua 
ylijäämämaksua.
2. Tämän artiklan mukaisesti hyväksytyt 
täytäntöönpanosäädökset ovat 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
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tarkastelumenettelyn mukaisia.

Or. es

Tarkistus 1472
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
101 l artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 l artikla
Kiintiön ulkopuolinen tuotanto

1. Sokeri, isoglukoosi tai inuliinisiirappi, 
jota tuotetaan jonakin 
markkinointivuonna 101 h artiklassa 
tarkoitetun kiintiön ulkopuolella, voidaan
a) käyttää 101 m artiklassa tarkoitettujen 
tiettyjen tuotteiden tuotantoon;
b) siirtää seuraavan markkinointivuoden 
kiintiötuotantoon 101 n artiklan 
mukaisesti;
c) käyttää syrjäisimpien alueiden erityistä 
hankintajärjestelmää varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen [ex 
(EY) N:o 247/2006 III osaston] 
mukaisesti; tai
d) viedä komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaman 
määrällisen rajoituksen puitteissa ja 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehtyjen sopimusten sitoumuksia 
noudattaen; tai
e) vapauttaa automaattisesti 
sisämarkkinoille kiintiösokerina 
arvioidun hankintataseen perusteella 
markkinoiden rakenteellisen tasapainon 
säilyttämiseksi komission määrittelemin 
määrin ja järjestelyin.
Tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet 
on pantava täytäntöön ennen 154 artiklan 
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1 kohdassa tarkoitettujen 
markkinahäiriöiden vastaisten 
toimenpiteiden aktivointia. Muihin 
määriin sovelletaan 101 o artiklassa 
tarkoitettua ylijäämämaksua.
2. Tämän artiklan mukaisesti säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. pl

Tarkistus 1473
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
101 l artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 l artikla
Kiintiön ulkopuolinen tuotanto

1. Sokeri, isoglukoosi tai inuliinisiirappi, 
jota tuotetaan jonakin 
markkinointivuonna 101 h artiklassa 
tarkoitetun kiintiön ulkopuolella, 
voidaan:
a) käyttää 101 m artiklassa tarkoitettujen 
tiettyjen tuotteiden tuotantoon;
b) siirtää seuraavan markkinointivuoden 
kiintiötuotantoon 101 n artiklan 
mukaisesti;
c) käyttää syrjäisimpien alueiden erityistä 
hankintajärjestelmää varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen [ex 
(EY) N:o 247/2006 III osaston] 
mukaisesti; tai
d) viedä komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaman 
määrällisen rajoituksen puitteissa ja 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehtyjen sopimusten sitoumuksia 
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noudattaen.
e) vapauttaa automaattisesti 
sisämarkkinoille kiintiösokerina 
arvioidun hankintataseen perusteella 
markkinoiden rakenteellisen tasapainon 
säilyttämiseksi komission määrittelemin 
määrin ja järjestelyin.
Tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet 
on pantava täytäntöön ennen 154 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
markkinahäiriöiden vastaisten 
toimenpiteiden aktivointia.
Muihin määriin sovelletaan 
101 o artiklassa tarkoitettua 
ylijäämämaksua.
2. Tämän artiklan mukaisesti säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1474
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
101 l artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 l artikla
Kiintiön ulkopuolinen tuotanto

1. Sokeri, isoglukoosi tai inuliinisiirappi, 
jota tuotetaan jonakin 
markkinointivuonna 101 (x) artiklassa 
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tarkoitetun kiintiön ulkopuolella, 
voidaan:
a) käyttää 101 (x) artiklassa tarkoitettujen 
tiettyjen tuotteiden tuotantoon;
b) siirtää seuraavan markkinointivuoden 
kiintiötuotantoon 101 (x) artiklan 
mukaisesti;
c) käyttää syrjäisimpien alueiden erityistä 
hankintajärjestelmää varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen [ex 
(EY) N:o 247/2006 III osaston] 
mukaisesti; tai
d) viedä komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaman 
määrällisen rajoituksen puitteissa ja 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehtyjen sopimusten sitoumuksia 
noudattaen.
e) vapauttaa automaattisesti 
sisämarkkinoille kiintiösokerina 
arvioidun hankintataseen perusteella 
markkinoiden rakenteellisen tasapainon 
säilyttämiseksi komission määrittelemin 
määrin ja järjestelyin.
Tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet 
on pantava täytäntöön ennen 154 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
markkinahäiriöiden vastaisten 
toimenpiteiden aktivointia.
Muihin määriin sovelletaan 101 (x) 
artiklassa tarkoitettua ylijäämämaksua.
2. Tämän artiklan mukaisesti säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1475
Jean-Paul Gauzès
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Ehdotus asetukseksi
101 l artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 l artikla
Kiintiön ulkopuolinen tuotanto

1. Sokeri, isoglukoosi tai inuliinisiirappi, 
jota tuotetaan jonakin 
markkinointivuonna 101 h artiklassa 
tarkoitetun kiintiön ulkopuolella, voidaan
a) käyttää 101 m artiklassa tarkoitettujen 
tiettyjen tuotteiden tuotantoon;
b) siirtää seuraavan markkinointivuoden 
kiintiötuotantoon 101 n artiklan 
mukaisesti;
c) käyttää syrjäisimpien alueiden erityistä 
hankintajärjestelmää varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen [ex 
(EY) N:o 247/2006 III osaston] 
mukaisesti; tai
d) viedä komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaman 
määrällisen rajoituksen puitteissa ja 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehtyjen sopimusten sitoumuksia 
noudattaen; tai
e) vapauttaa automaattisesti 
sisämarkkinoille kiintiösokerina 
arvioidun hankintataseen perusteella 
markkinoiden rakenteellisen tasapainon 
ylläpitämiseksi komission määrittelemin 
määrin ja järjestelyin.
Tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet 
on pantava täytäntöön ennen 154 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
markkinahäiriöiden vastaisten 
toimenpiteiden aktivointia.
Muihin määriin sovelletaan 
101 o artiklassa tarkoitettua 
ylijäämämaksua.
2. Tämän artiklan mukaisesti säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
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tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 1476
Britta Reimers, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
101 m artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 m artikla
Väliaikainen markkinahallintamekanismi
Kiintiöjärjestelmän päättymiseen asti 
käytetään väliaikaista 
markkinahallintamekanismia 
markkinoiden tasapainottamiseen, mikä 
automaattisesti käynnistää seuraavat 
toimenpiteet:
–·tuontitullien soveltamisen 
keskeyttäminen 130 b artiklan mukaisesti; 
ja
– kiintiön ulkopuolisen tuotannon 
päästäminen markkinoille 101 l artiklan 
1 kohdan e alakohdan mukaisesti. Jos 
mahdollista, määrän olisi oltava 
verrattavissa tuontitullien soveltamisen 
keskeyttämiseen ja ilman maksua.
Tilapäinen markkinahallintamekanismi 
käynnistyy automaattisesti, jos 
raakasokerin tuontia koskevista 
komission tiedoista ilmenee, että määrä 
on alle 3,5 miljoonaa tonnia 
markkinointivuoden aikana. Nämä arviot 
alkavat alusta joka markkinointivuonna 
viimeistään 30 päivänä lokakuuta.
Komissio määrittelee ennen 1 päivää 
maaliskuuta 2014 101 artiklan 1b kohdan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
kaikki tarvittavat järjestelyt tämän 
artiklan täytäntöön panemiseksi.
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Or. en

Perustelu

Sokerituotannon kiintiö rajoittaa EU:n tuotannon 13,3 miljoonaan tonniin valkoista sokeria, 
vaikka kulutus on noin 16,8 miljoonaa tonnia. Jos etuuskohtelun piiriin kuuluva tuontisokeri 
ei saavu suunnitelmien mukaan, sokerin tuonti on sallittava muista lähteistä, ettei EU:n 
markkinoilla olisi alijäämää. Syrjinnän välttämiseksi ketjun kaikkien toimijoiden piirissä, 
niillä on tuottajan lisäksi oltava vastaava yhtäläinen pääsy tähän tilapäiseen 
markkinahallintamekanismiin.

Tarkistus 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 m artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 m artikla
Teollisuudelle tarkoitettu sokeri

1. Teollisuudelle tarkoitettu sokeri, 
isoglukoosi ja inuliinisiirappi on 
varattava jonkin 2 kohdassa tarkoitetun 
tuotteen tuotantoon silloin kun
a) siitä on tehty ennen 
markkinointivuoden loppua 
toimitussopimus sellaisen tuottajan ja 
käyttäjän välillä, joille molemmille on 
myönnetty hyväksyntä 101 i artiklan 
mukaisesti; ja
b) se on toimitettu käyttäjälle viimeistään 
seuraavan markkinointivuoden 
30 päivänä marraskuuta.
2. Komissio voi teknisen kehityksen 
huomioon ottaakseen laatia 160 artiklan 
mukaisesti annettavilla delegoiduilla 
säädöksillä luettelon tuotteista, joiden 
tuotannossa saa käyttää teollisuudelle 
tarkoitettua sokeria, isoglukoosia tai 
inuliinisiirappia.
Luettelo käsittää muun muassa seuraavat 
tuotteet:
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a) bioetanoli, alkoholi, rommi, elävä hiiva 
sekä levitteiksi tarkoitettujen ja "Rinse 
appelstroopiksi" jalostettavien siirappien 
määrät;
b) tietyt teollisuustuotteet, jotka eivät 
sisällä sokeria mutta joiden 
valmistuksessa käytetään sokeria, 
isoglukoosia tai inuliinisiirappia;
c) tietyt kemian- tai lääketeollisuuden 
tuotteet, jotka sisältävät sokeria, 
isoglukoosia tai inuliinisiirappia.

Or. es

Tarkistus 1478
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
101 m artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 m artikla
Teollisuudelle tarkoitettu sokeri

1. Teollisuudelle tarkoitettu sokeri, 
isoglukoosi ja inuliinisiirappi on 
varattava jonkin 2 kohdassa tarkoitetun 
tuotteen tuotantoon silloin kun
a) siitä on tehty ennen 
markkinointivuoden loppua 
toimitussopimus sellaisen tuottajan ja 
käyttäjän välillä, joille molemmille on 
myönnetty hyväksyntä XX artiklan 
mukaisesti; ja
b) se on toimitettu käyttäjälle viimeistään 
seuraavan markkinointivuoden 
30 päivänä marraskuuta.
2. Komissio voi laatia luettelon tuotteista, 
joiden tuotannossa tarvitaan 
teollisuudelle tarkoitettua sokeria, 
isoglukoosia tai inuliinisiirappia
Luettelo käsittää muun muassa seuraavat 
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tuotteet:
a) bioetanoli, alkoholi, rommi, elävä hiiva 
sekä levitteiksi tarkoitettujen ja "Rinse 
appelstroopiksi" jalostettavien siirappien 
määrät;
b) tietyt teollisuustuotteet, jotka eivät 
sisällä sokeria mutta joiden 
valmistuksessa käytetään sokeria, 
isoglukoosia tai inuliinisiirappia;
c) tietyt kemian- tai lääketeollisuuden 
tuotteet, jotka sisältävät sokeria, 
isoglukoosia tai inuliinisiirappia.

Or. fr

Tarkistus 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 m artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 n artikla
Ylijäämäsokerin siirtäminen

1. Kukin yritys voi päättää siirtää sokeri-, 
isoglukoosi- tai inuliinisiirappikiintiönsä 
ylittävän tuotantonsa kokonaan tai 
osittain siten, että se luetaan seuraavan 
markkinointivuoden tuotantoon. Kyseinen 
päätös on peruuttamaton, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan 
soveltamista.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tehneiden yritysten on
a) ilmoitettava kyseiselle jäsenvaltiolle 
ennen tämän jäsenvaltion määrittelemää 
päivämäärää:
–·siirrettävän sokeriuo'on määrät kuluvan 
markkinointivuoden 1 päivän helmikuuta 
ja 15 päivän elokuuta välisenä aikana,
–·siirrettävän sokerin tai inuliinisiirapin 
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muut määrät kuluvan 
markkinointivuoden 1 päivän helmikuuta 
ja 15 päivän elokuuta välisenä aikana;
b) sitouduttava varastoimaan siirrettävät 
määrät omalla kustannuksellaan kuluvan 
markkinointivuoden loppuun asti.
3. Jos yrityksen lopullinen tuotanto on 
kyseisenä markkinointivuonna pienempi 
kuin 1 kohdan mukaisen päätöksen 
tekohetkellä tehty arvio, siirrettyä määrää 
voidaan mukauttaa taannehtivasti 
viimeistään seuraavan 
markkinointivuoden 31 päivänä 
lokakuuta.
4. Siirrettyjä määriä pidetään 
ensimmäisinä seuraavan 
markkinointivuoden kiintiössä 
tuotettavina määrinä.
5. Markkinointivuoden aikana tämän 
artiklan mukaisesti varastoituun sokeriin 
ei saa soveltaa muita 16 tai 101 d artiklan 
mukaisia varastointitoimenpiteitä.

Or. es

Tarkistus 1480
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
101 n artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 n artikla
Ylijäämäsokerin siirtäminen

1. Kukin yritys voi päättää siirtää sokeri-, 
isoglukoosi- tai inuliinisiirappikiintiönsä 
ylittävän tuotantonsa kokonaan tai 
osittain siten, että se luetaan seuraavan 
markkinointivuoden tuotantoon. Kyseinen 
päätös on peruuttamaton, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan 
soveltamista.
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tehneiden yritysten on
a) ilmoitettava kyseiselle jäsenvaltiolle 
ennen tämän jäsenvaltion määrittelemää 
päivämäärää:
–·siirrettävän sokeriuo'on määrät kuluvan 
markkinointivuoden 1 päivän helmikuuta 
ja 15 päivän elokuuta välisenä aikana,
–·siirrettävän sokerin tai inuliinisiirapin 
muut määrät kuluvan 
markkinointivuoden 1 päivän helmikuuta 
ja 15 päivän elokuuta välisenä aikana;
b) sitouduttava varastoimaan siirrettävät 
määrät omalla kustannuksellaan kuluvan 
markkinointivuoden loppuun asti.
3. Jos yrityksen lopullinen tuotanto on 
kyseisenä markkinointivuonna pienempi 
kuin 1 kohdan mukaisen päätöksen 
tekohetkellä tehty arvio, siirrettyä määrää 
voidaan mukauttaa taannehtivasti 
viimeistään seuraavan 
markkinointivuoden 31 päivänä 
lokakuuta.
4. Siirrettyjä määriä pidetään 
ensimmäisinä seuraavan 
markkinointivuoden kiintiössä 
tuotettavina määrinä.
5. Markkinointivuoden aikana tämän 
artiklan mukaisesti varastoituun sokeriin 
ei saa soveltaa muita XX, XX tai 
XX artiklan mukaisia 
varastointitoimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 o artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

101 o artikla
Ylijäämämaksu

1. Ylijäämämaksu peritään seuraavien 
tuotteiden määristä:
a) minä tahansa markkinointivuonna 
tuotettu ylijäämäsokeri, -isoglukoosi ja -
inuliinisiirappi lukuun ottamatta 
seuraavan markkinointivuoden 
kiintiötuotantoon siirrettyjä ja 101 n 
artiklan mukaisesti varastoituja määriä 
tai 101 g artiklan c, d ja e alakohdassa 
tarkoitettuja määriä;
b) teollisuudelle tarkoitettu sokeri, 
isoglukoosi ja inuliinisiirappi, josta ei ole 
162 artiklan mukaisesti annettavilla 
täytäntöönpanosäädöksillä komission 
vahvistamaan määräpäivään mennessä 
toimitettu selvitystä, jonka mukaan se on 
valmistettu joksikin 101 m artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuksi tuotteeksi;
c) sokeri, isoglukoosi ja inuliinisiirappi, 
joka on poistettu markkinoilta 
101 d artiklan mukaisesti ja jonka osalta 
101 d artiklan 3 kohdassa säädettyjä 
velvollisuuksia ei ole täytetty.
2. Komissio vahvistaa162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annettavilla täytäntöönpanosäädöksillä 
ylijäämämaksun riittävän korkealle 
tasolle, jotta estetään 1 kohdassa 
tarkoitettujen määrien kasaantuminen.
3. Jäsenvaltion on perittävä 1 kohdassa 
tarkoitettu ylijäämämaksu alueelleen 
sijoittautuneilta yrityksiltä niiden 
1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotantomäärien mukaan, jotka on todettu 
näiden yritysten osalta kyseisenä 
markkinointivuonna.

Or. es
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Tarkistus 1482
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
101 o artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 o artikla
Ylijäämämaksu

1. Ylijäämämaksu peritään seuraavien 
tuotteiden määristä:
a) minä tahansa markkinointivuonna 
tuotettu ylijäämäsokeri, -isoglukoosi ja -
inuliinisiirappi lukuun ottamatta 
seuraavan markkinointivuoden 
kiintiötuotantoon siirrettyjä ja 
XX artiklan mukaisesti varastoituja 
määriä tai XX artiklan c, d ja 
e alakohdassa tarkoitettuja määriä;
b) teollisuudelle tarkoitettu sokeri, 
isoglukoosi ja inuliinisiirappi, josta ei ole 
komission XX artiklan XX kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annettavilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamaan 
määräpäivään mennessä toimitettu 
selvitystä, jonka mukaan se on valmistettu 
joksikin 101 m artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuksi tuotteeksi;
c) sokeri, isoglukoosi ja inuliinisiirappi, 
joka on poistettu markkinoilta 
XX artiklan mukaisesti ja jonka osalta 
XX artiklan XX kohdassa säädettyjä 
velvollisuuksia ei ole täytetty.
2. Komissio vahvistaa162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annettavilla täytäntöönpanosäädöksillä 
ylijäämämaksun riittävän korkealle 
tasolle, jotta estetään 1 kohdassa 
tarkoitettujen määrien kasaantuminen.
3. Jäsenvaltioiden on perittävä 1 kohdassa 
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tarkoitettu ylijäämämaksu alueilleen 
sijoittautuneilta yrityksiltä niiden 
1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotantomäärien mukaan, jotka on todettu 
näiden yritysten osalta kyseisenä 
markkinointivuonna.

Or. fr

Tarkistus 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
101 p artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 p artikla
Siirretty säädösvalta

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 2–6 kohdassa 
lueteltujen toimenpiteiden säätämiseksi.
2. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
101 i artiklassa tarkoitetut yritykset 
noudattavat velvollisuuksiaan, komissio 
voi vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 
yritysten hyväksynnän myöntämistä ja 
peruuttamista koskevat säännöt sekä 
hallinnollisia seuraamuksia koskevat 
perusteet.
3. Ottaakseen huomioon sokerialan 
erityispiirteet ja varmistaakseen, että 
kaikkien osapuolten edut otetaan 
asianmukaisesti huomioon, komissio voi 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 
lisämääritelmiä, jotka voivat koskea 
sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin 
tuotantoa, jonkin yrityksen tuotantoa ja 
edellytyksiä, jotka liittyvät myyntiin 
syrjäisimmille alueille.
4. Ottaen huomioon tarpeen varmistaa, 
että sokerijuurikkaan viljelijät on liitetty 
tiiviisti päätökseen, joka koskee tietyn 
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tuotantomäärän siirtämistä, komissio voi 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 
säännöt sokerin siirtämiseksi.
5. Ottaen huomioon tarve mukauttaa 
sokerijuurikkaan vähimmäishintaa 
silloin, kun sen todellinen laatu ei vastaa 
vakiolaatua, komissio voi vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä sääntöjä, jotka 
koskevat 101 g artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja korotuksia ja alennuksia.
6. Ottaen huomioon tarve ehkäistä 
markkinahäiriöitä komissio voi 
delegoiduilla säädöksillä vahvistaa 
edellytykset, joiden mukaan 101 g artiklan 
1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu 
kiintiön ulkopuolinen sokeri vapautetaan 
kiintiösokerin markkinoille.

Or. es

Tarkistus 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
101 p artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 p artikla
Siirretty säädösvalta

Ottaakseen huomioon sokerialan 
erityispiirteet ja varmistaakseen, että 
kaikkien osapuolten edut otetaan 
asianmukaisesti huomioon, komissio voi 
antaa 101 g artiklan 3 kohdan mukaisesti 
annetuilla delegoiduilla säädöksillä 
sääntöjä hintojen mukauttamisesta.

Or. en

Tarkistus 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ehdotus asetukseksi
101 q artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 q artikla
Täytäntöönpanovalta

Komissio voi vahvistaa 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annettavilla täytäntöönpanosäädöksillä 
101 i artiklassa tarkoitettujen yritysten 
osalta säännöt, jotka koskevat
a) yritysten toimittamia 
hyväksymishakemuksia, hyväksyttyjen 
yritysten pitämiä rekistereitä ja tietoja, 
jotka hyväksyttyjen yritysten on 
toimitettava;
b) tarkastuksia, jotka jäsenvaltioiden on 
tehtävä hyväksytyille yrityksille;
c) jäsenvaltioiden komissiolle ja 
hyväksytyille yrityksille osoittamia 
tiedonantoja;
d) raaka-aineiden toimittamista 
yrityksille, toimitussopimukset ja 
lähetysluettelot mukaan luettuina;
e) vastaavuutta 101 l artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun sokerin 
suhteen;
f) syrjäisimpien alueiden erityistä 
hankintajärjestelmää;
g) edellä 101 l artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua vientiä;
h) jäsenvaltioiden yhteistyötä tehokkaiden 
tarkastusten varmistamiseksi;
i) edellä 101 n artiklassa säädettyjen 
päivämäärien muuttamista;
j) ylijäämämäärän vahvistamista, 
ilmoituksia ja 101 o artiklassa tarkoitetun 
ylijäämämaksun suorittamista;
k) 101 l artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
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tarkoitettua kiintiön ulkopuolisen sokerin 
automaattista vapauttamista 
kiintiösokerin markkinoille.

Or. es

Tarkistus 1486
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
101 q artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 q artikla
Täytäntöönpanovalta

1 a. Päätoimisen ruokosokerin 
jalostuksen erityisominaisuuksien 
huomioon ottamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 291 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, joissa 
laaditaan luettelo päätoimisista 
jalostajista.

Or. en

Tarkistus 1487
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto II – luku 2 – jakso 1 – kohta 1 (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa 
maitokiintiöjärjestelmästä ja 
istutusoikeuksien lopettamisesta 
viinialalla viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 tehtävän vaikutusten 
arvioinnin perusteella viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2013 ehdotuksen 
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maito-, viini- ja sokerijuurikasalan 
kiintiöiden ja istutusoikeuksien 
lopettamista koskevien prosessien 
jatkamisesta tai tarkistamisesta. 

Or. pt

Tarkistus 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä 
viinitilarekisteriä, joka sisältää ajantasaiset 
tiedot tuotantokyvystä.

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä 
viinitilarekisteriä, joka sisältää ajantasaiset 
tiedot tuotantokyvystä ja joka sisällytetään 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmään 
osana yhteisen maatalouspolitiikan 
yhdennettyä hallinto- ja 
valvontajärjestelmää.

Or. pt

Tarkistus 1489
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi 1 päivän tammikuuta 
2016 jälkeen päättää 
täytäntöönpanosäädöksellä, ettei tämän 
artiklan 1–3 kohtaa enää sovelleta. Tämä 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto II – luku 2 – jakso 1 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

TUOTANNON RAJOITTAMISTA 
KOSKEVA JÄRJESTELMÄ

Or. es

Tarkistus 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
102 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

102 a artikla
Viinialasta vastaavat kansalliset 

viranomaiset
1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi viranomaistaho vastaamaan 
unionin säännösten noudattamista 
viinialalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän asetuksen muita 
määräyksiä toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelystä. 
Jäsenvaltioiden on ennen kaikkea 
nimettävä ne laboratoriot, joilla on 
valtuudet suorittaa viinialan virallisia 
analyyseja. Nimettyjen laboratorioiden on 
täytettävä testilaboratorioita koskevat 
yleiset vaatimukset, jotka on määritelty 
asiakirjassa ISO/TEC 17025. 
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen 
viranomaisten ja laboratorioiden 
yhteystiedot. Komissio julkistaa nämä 
tiedot ja ajanmukaistaa niitä 
säännöllisesti.
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Or. fr

Tarkistus 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
102 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

102 b artikla
Viinialan arvioinnit

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viinialan 
arvioinneista ja laadittava ne seuraavasti:
a) asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
85 a artiklassa tarkoitettujen, ennen 
31 päivää elokuuta 1998 suoritettujen 
lainvastaisten istutusten suhteen 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
kunkin vuoden 1 päivään maaliskuuta 
mennessä ne alueet, joihin 
viiniköynnöksiä on istutettu 31 päivän 
elokuuta 1998 jälkeen ilman vastaavaa 
istutusoikeutta, sekä alueet, joilta 
viiniköynnökset on raivattu kyseisen 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
b) asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 
tarkoitettujen, ennen 1 päivää syyskuuta 
1998 suoritettujen lainvastaisten 
istutusten pakollisen laillistamisen 
suhteen jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kunkin vuoden 1 päivään 
maaliskuuta mennessä seuraavat seikat:
i) alueet, joille on istutettu 
viiniköynnöksiä ilman vastaavaa 
istutusoikeutta ennen 1 päivää syyskuuta 
1998;
ii) laillistetut alueet, säädetyt maksut ja 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 mukaisten 
alueellisten istutusoikeuksien 
keskimääräinen arvo.
c) jäsenvaltiot toimittavat komissiolle 
kunkin vuoden 1 päivään maaliskuuta 
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mennessä kertomuksen edellisen 
varainhoitovuoden aikana toteutetuista 
toimenpiteistä II osan I osaston II luvun 
IV jakson mukaisesti. 
kertomuksissa on lueteltava ja kuvailtava 
ne toimenpiteet, joita varten 
tukiohjelmaan sisältyvä unionin tuki 
myönnettiin, ja kerrottava erityisesti 
yksityiskohtaisesti 43 artiklan mukaisten 
edistämistoimien täytäntöönpanosta. 
d) jäsenvaltioiden on viimeistään 
1 päivänä maaliskuuta 2014 toimitettava 
komissiolle arvio tukiohjelmien 
kustannuksista ja eduista sekä arvio siitä, 
miten niiden tehokkuutta voidaan 
parantaa.
e) komissio voi 
täytäntöönpanosäännöksillä vahvistaa 
säännöt ilmoituksista ja arvioinneista, 
jotta tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen varmistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viinialan tuotteet saa luovuttaa 
liikkeeseen unionissa ainoastaan, jos niiden 
mukana on virallisesti hyväksytty 
saateasiakirja.

1. Viinialan tuotteet saa luovuttaa 
liikkeeseen unionissa ainoastaan, jos niiden 
mukana on virallisesti hyväksytty 
saateasiakirja. Kun otetaan huomioon, että 
jäsenvaltioiden käyttämiä asiakirjoja on 
standardoitava ja yksinkertaistettava, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti liikkeeseen luovuttamista 
koskevasta malliasiakirjasta.

Or. pt
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Tarkistus 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luonnollisten henkilöiden, 
oikeushenkilöiden tai 
henkilöryhmittymien, joilla on ammattinsa 
harjoittamista varten hallussaan viinialan 
tuotteita, erityisesti tuottajien, pullottajien, 
jalostajien ja kauppiaiden, on pidettävä 
kirjaa edellä mainittujen tuotteiden 
saapuvista ja lähtevistä eristä.

2. Luonnollisten henkilöiden, 
oikeushenkilöiden tai 
henkilöryhmittymien, joilla on ammattinsa 
harjoittamista varten hallussaan 
markkinoille tarkoitettuja viinialan 
tuotteita, erityisesti tuottajien, pullottajien, 
jalostajien ja kauppiaiden, on pidettävä 
kirjaa edellä mainittujen tuotteiden 
saapuvista ja lähtevistä eristä.

Or. pt

Tarkistus 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Ottaen huomioon tarve helpottaa 
viinialan tuotteiden kuljetuksia ja 
jäsenvaltioiden niille tekemiä tarkastuksia 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat

3. Ottaen huomioon tarve helpottaa 
viinialan tuotteiden kuljetuksia ja 
jäsenvaltioiden niille tekemiä tarkastuksia 
sekä edellä 1 kohtaan sisältyviä 
määräyksiä siirretään komissiolle 
160 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

Or. pt

Tarkistus 1496
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) rekisterin yksinkertaistamista ja 
standardoimista.

Or. pt

Tarkistus 1497
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sääntöjä rekisterin rakenteesta, 
rekisteriin sisällytettävistä tuotteista, 
rekistereihin kirjaamisen määräajoista ja 
rekisterien päättämisestä.

Or. de

Tarkistus 1498
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sääntöjä rekisterin rakenteesta, 
rekisteriin sisällytettävistä tuotteista, 
rekistereihin kirjaamisen määräajoista ja 
rekisterien päättämisestä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 b artikla
Uusien viiniköynnösten istutuskielto

1. Yleisesti 29 päivänä huhtikuuta 2008 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
479/2008 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
luokiteltavien rypälelajikkeiden istutus 
kielletään.
2. Kielletään myös edellä 1 kohdassa 
tarkoitettujen rypälelajikkeiden 
varttaminen muihin kuin kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuihin 
rypälelajikkeisiin.
3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, kyseisissä kohdissa tarkoitetut 
istutukset ja varttamiset sallitaan, jos ne 
liittyvät
a) 103 c artiklassa säädettyyn uuden 
viljelmän istutusoikeuteen;
b) 103 d artiklassa säädettyyn viljelmän 
uudelleenistutusoikeuteen;
c) 103 e ja 103 f artiklassa säädettyyn 
varannosta myönnettävään 
istutusoikeuteen.
4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut 
istutusoikeudet myönnetään hehtaareina.
5. 103 c–103 f artiklaa sovelletaan 
vähintään 31 päivään joulukuuta 2020 
asti. 
6. Jäsenvaltiot voivat päättää edellisessä 
kohdassa määritellyn määräajan 
pidentämisestä alueellaan. Kyseisessä 
tapauksessa tässä artiklassa säädettyjä 
istutusoikeuksia koskevia sääntöjä 
sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa 
vastaavasti. 
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Or. es

Tarkistus 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
103 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 b artikla
Uusien viiniköynnösten istutuskielto

1. Yleisesti 29 päivänä huhtikuuta 2008 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
479/2008 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
luokiteltavien rypälelajikkeiden istutus 
kielletään.
2. Kielletään myös edellä 1 kohdassa 
tarkoitettujen rypälelajikkeiden 
varttaminen muihin kuin kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuihin 
rypälelajikkeisiin.
3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, kyseisissä kohdissa tarkoitetut 
istutukset ja varttamiset sallitaan, jos ne 
liittyvät
a) 103 c artiklassa säädettyyn uuden 
viljelmän istutusoikeuteen;
b) 103 d artiklassa säädettyyn viljelmän 
uudelleenistutusoikeuteen;
c) 103 e ja 103 f artiklassa säädettyyn
varannosta myönnettävään 
istutusoikeuteen.
4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut 
istutusoikeudet myönnetään hehtaareina.
5. 103 c–103 f artiklaa sovelletaan 
vähintään 31 päivään joulukuuta 2020 
asti. 
6. Jäsenvaltiot voivat päättää edellisessä 
kohdassa määritellyn määräajan 
pidentämisestä alueellaan. Kyseisessä 
tapauksessa tässä artiklassa säädettyjä 
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istutusoikeuksia koskevia sääntöjä 
sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa 
vastaavasti. 

Or. es

Perustelu

Kaikissa tähän artiklaan tehdyissä tarkistuksissa pyritään säilyttämään järjestelmä, jossa 
valvotaan tuotantopotentiaalia, hintojen laatua ja vakautta. Se ei maksa yhteisölle mitään ja 
on osoittautunut tehokkaaksi. 

Tarkistus 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 c artikla
Uusien viljelmien istutusoikeudet

1. Jäsenvaltiot voivat edellisen artiklan 
rajoittamatta myöntää uusien viljelmien 
istutusoikeuksia tuottajille sellaisten 
alueiden osalta
a) jotka on tarkoitettu uusille viljelmille, 
kun kyseessä on yleisen edun vuoksi 
toteutettavaa maanjakoa tai 
pakkolunastusta koskevat toimenpiteet, 
jotka hyväksytään voimassa olevan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
b) jotka on tarkoitettu kokeellisiin 
tarkoituksiin;
c) jotka on tarkoitettu emoviiniköynnösten 
varttamisoksien kasvatukseen; tai
d) joista saatavat viini tai viinituotteet on 
tarkoitettu yksinomaan viininviljelijän 
talouden omaan kulutukseen.
2. Uusien viljelmien istutusoikeudet on 
käytettävä
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a) sen tuottajan toimesta, jolle ne on 
myönnetty;
b) ennen niiden myöntämisvuotta 
seuraavan toisen viinivuoden päättymistä;
c) niihin tarkoituksiin, joihin ne on 
myönnetty.

Or. es

Tarkistus 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
103 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 c artikla
Uusien viljelmien istutusoikeudet

1. Jäsenvaltiot voivat edellisen artiklan 
rajoittamatta myöntää uusien viljelmien 
istutusoikeuksia tuottajille sellaisten 
alueiden osalta
a) jotka on tarkoitettu uusille viljelmille, 
kun kyseessä on yleisen edun vuoksi 
toteutettavaa maanjakoa tai 
pakkolunastusta koskevat toimenpiteet, 
jotka hyväksytään voimassa olevan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
b) jotka on tarkoitettu kokeellisiin 
tarkoituksiin;
c) jotka on tarkoitettu emoviiniköynnösten 
varttamisoksien kasvatukseen; tai
d) joista saatavat viini tai viinituotteet on 
tarkoitettu yksinomaan viininviljelijän 
talouden omaan kulutukseen.
2. Uusien viljelmien istutusoikeudet on 
käytettävä
a) sen tuottajan toimesta, jolle ne on 
myönnetty;
b) ennen niiden myöntämisvuotta 
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seuraavan toisen viinivuoden päättymistä;
c) niihin tarkoituksiin, joihin ne on 
myönnetty.

Or. es

Tarkistus 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 d artikla
Uudelleenistutusoikeudet

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
paikkausistutusoikeuksia tuottajille, jotka 
ovat raivanneet viiniköynnöstä kasvavan 
laillisesti tunnustetun ja rekisteröidyn 
alan. Raivatut alat, joista on myönnetty 
raivauspalkkiota, eivät kuitenkaan luo 
uudelleenistutusoikeuksia.
2. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
uudelleenistutusoikeuksia tuottajille, jotka 
sitoutuvat raivaamaan viiniköynnöstä 
kasvavan alan. Tällöin 
sitoumuksenalainen ala on raivattava 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun uudet 
viiniköynnökset, joihin on myönnetty 
uudelleenistutusoikeudet, on istutettu.
3. Myönnettyjen 
uudelleenistutusoikeuksien on vastattava 
raivatun alan todellista satotasoa.
4. Uudelleenistutusoikeudet on käytettävä 
tilalla, jolle ne on myönnetty. Jäsenvaltiot 
voivat lisäksi säätää, että 
uudelleenistutusoikeuksia saa käyttää 
ainoastaan raivatuilla alueilla.
5. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää, että 
uudelleenistutusoikeus voidaan siirtää 
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kokonaan tai osittain toiselle tilalle 
samassa jäsenvaltiossa seuraavissa 
tapauksissa:
a) osa kyseisestä tilasta siirretään tälle 
toiselle tilalle;
b) toisen tilan alat on tarkoitettu
i) sellaisten viinien tuotantoon, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä, tai
ii) viiniköynnösten perusrunkojen 
emokasvien kasvatukseen.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen 
poikkeuksien soveltaminen ei johda 
tuotantokyvyn yleiseen kasvuun niiden 
alueella varsinkaan silloin, kun 
siirtäminen tapahtuu kastelemattomilta 
aloilta kastelluille aloille.
6. Edellä 1–5 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin 
uudelleenistutusoikeuksien kaltaisiin 
oikeuksiin, jotka on saatu yhteisön tai 
kansallisen aiemman lainsäädännön 
nojalla.
7. Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 
4 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetyt 
uudelleenistutusoikeudet on käytettävä 
siinä säädetyissä määräajoissa.

Or. es

Tarkistus 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
103 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 d artikla
Uudelleenistutusoikeudet

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
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paikkausistutusoikeuksia tuottajille, jotka 
ovat raivanneet viiniköynnöstä kasvavan 
laillisesti tunnustetun ja rekisteröidyn 
alan.
Raivatut alat, joista on myönnetty 
raivauspalkkiota, eivät kuitenkaan luo 
uudelleenistutusoikeuksia.
2. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
uudelleenistutusoikeuksia tuottajille, jotka 
sitoutuvat raivaamaan viiniköynnöstä 
kasvavan alan. Tällöin 
sitoumuksenalainen ala on raivattava 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun uudet 
viiniköynnökset, joihin on myönnetty 
uudelleenistutusoikeudet, on istutettu.
3. Myönnettyjen 
uudelleenistutusoikeuksien on vastattava 
raivatun alan todellista satotasoa.
4. Uudelleenistutusoikeudet on käytettävä 
tilalla, jolle ne on myönnetty. Jäsenvaltiot 
voivat lisäksi säätää, että 
uudelleenistutusoikeuksia saa käyttää 
ainoastaan raivatuilla alueilla.
5. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää, että 
uudelleenistutusoikeus voidaan siirtää 
kokonaan tai osittain toiselle tilalle 
samassa jäsenvaltiossa seuraavissa 
tapauksissa:
a) osa kyseisestä tilasta siirretään tälle 
toiselle tilalle;
b) toisen tilan alat on tarkoitettu
i) sellaisten viinien tuotantoon, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä, tai
ii) viiniköynnösten perusrunkojen 
emokasvien kasvatukseen.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen 
poikkeuksien soveltaminen ei johda 
tuotantokyvyn yleiseen kasvuun niiden 
alueella varsinkaan silloin, kun 
siirtäminen tapahtuu kastelemattomilta 
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aloilta kastelluille aloille.
6. Edellä 1–5 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin 
uudelleenistutusoikeuksien kaltaisiin 
oikeuksiin, jotka on saatu yhteisön tai 
kansallisen aiemman lainsäädännön 
nojalla.
7. Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 
4 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetyt 
uudelleenistutusoikeudet on käytettävä 
siinä säädetyissä määräajoissa.

Or. es

Tarkistus 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 e artikla
Istutusoikeuksien kansalliset ja alueelliset 

varannot
1. Jäsenvaltioiden on tuotantokyvyn 
hallinnoinnin parantamiseksi luotava 
istutusoikeuksien kansallinen tai 
alueellinen varanto.
2. Jäsenvaltiot, jotka ovat luoneet 
istutusoikeuksien kansallisen tai 
alueellisen varannon asetuksen (EY) N:o 
1493/1999 mukaisesti, voivat säilyttää 
varantonsa niin kauan kuin ne soveltavat 
istutusoikeuksien järjestelyä tämän 
alajakson mukaisesti.
3. Seuraavat istutusoikeudet on siirrettävä 
kansalliseen tai alueelliseen varantoon, 
jos niitä ei käytetä säädetyssä 
määräajassa:
a) uusien viljelmien istutusoikeudet;
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b) uudelleenistutusoikeudet;
c) varannosta myönnetyt istutusoikeudet.
4. Tuottajat voivat siirtää 
uudelleenistutusoikeuksia kansalliseen tai 
alueelliseen varantoon.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä siirron 
edellytykset ja siitä kansallisista varoista 
mahdollisesti maksettava korvaus ottaen 
huomion asianomaisten oikeutetut edut.
5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta varantojärjestelmää, jos ne 
voivat osoittaa alueellaan jo olevan 
tehokas vaihtoehtoinen järjestelmä 
istutusoikeuksien hallinnoimiseksi. 
Vaihtoehtoinen järjestelmä saa 
tarvittaessa poiketa tämän alajakson asiaa 
koskevista säännöksistä.

Or. es

Tarkistus 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
103 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 e artikla
Istutusoikeuksien varannot

1. Jäsenvaltioiden on tuotantokyvyn 
hallinnoinnin parantamiseksi luotava 
istutusoikeuksien kansallinen tai 
alueellinen varanto.
2. Jäsenvaltiot, jotka ovat luoneet 
istutusoikeuksien kansallisen tai 
alueellisen varannon asetuksen (EY) N:o 
1493/1999 mukaisesti, voivat säilyttää 
varantonsa niin kauan kuin ne soveltavat 
istutusoikeuksien järjestelyä tämän 
alajakson mukaisesti.
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3. Seuraavat istutusoikeudet on siirrettävä 
kansalliseen tai alueelliseen varantoon, 
jos niitä ei käytetä säädetyssä 
määräajassa:
a) uusien viljelmien istutusoikeudet;
b) uudelleenistutusoikeudet;
c) varannosta myönnetyt istutusoikeudet.
4. Tuottajat voivat siirtää 
uudelleenistutusoikeuksia kansalliseen tai 
alueelliseen varantoon. Jäsenvaltioiden 
on määriteltävä siirron edellytykset ja siitä 
kansallisista varoista mahdollisesti 
maksettava korvaus ottaen huomion 
asianomaisten oikeutetut edut.
5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta varantojärjestelmää, jos ne 
voivat osoittaa alueellaan jo olevan 
tehokas vaihtoehtoinen järjestelmä 
istutusoikeuksien hallinnoimiseksi. 
Vaihtoehtoinen järjestelmä saa 
tarvittaessa poiketa tämän alajakson asiaa
koskevista säännöksistä.

Or. es

Tarkistus 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 f artikla
Istutusoikeuksien myöntäminen 

varannosta
1. Jäsenvaltiot voivat myöntää varannosta 
oikeuksia
a) maksutta alle 40-vuotiaille tuottajille, 
joilla on riittävä ammattitaito ja pätevyys 
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ja jotka ovat perustamassa ensimmäistä 
tilaansa maatalousyrittäjänä;
b) kansallisiin tai tapauksen mukaan 
alueellisiin varoihin suoritettavaa maksua 
vastaan tuottajille, jotka aikovat käyttää 
oikeudet sellaisten viinitilojen 
istuttamiseen, joiden tuotteilla on taatut 
markkinat. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vahvistamisperusteet 
alakohdassa tarkoitetun maksun 
määrälle;
c) joka voi vaihdella kyseessä olevan 
viinitilan aiotun lopputuotteen mukaan ja 
sen mukaan, paljonko on jäljellä 
siirtymäkautta.
2. Kun varannosta myönnettyjä 
istutusoikeuksia käytetään, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
a) sijainti, käytettävät lajikkeet ja 
viljelymenetelmät ovat sellaisia, että niillä 
voidaan taata tuotannon mukautuvan 
markkinoiden vaatimuksiin;
b) sadot vastaavat alueen keskiarvoa 
erityisesti silloin, kun kastelemattomilta 
aloilta peräisin olevat istutusoikeudet 
käytetään kastelluilla aloilla.
3. Varannosta myönnetyt istutusoikeudet, 
joita ei ole käytetty ennen niiden 
myöntämisvuotta seuraavan toisen 
viinivuoden päättymistä, menetetään ja ne 
siirretään takaisin varantoon.
4. Varannossa olevat istutusoikeudet, joita 
ei ole myönnetty ennen niiden varantoon 
siirtämisvuotta seuraavan viidennen 
viinivuoden päättymistä, raukeavat.
5. Jos jäsenvaltiossa on alueellisia 
varantoja, se voi antaa sääntöjä, joissa 
sallitaan istutusoikeuksien siirto 
alueellisten varantojen välillä. Jos 
jäsenvaltiossa on sekä alueellisia että 
kansallisia varantoja, se voi myös sallia 
kyseisten varantojen väliset siirrot, joihin 
saatetaan soveltaa vähennyskerrointa.
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Or. es

Tarkistus 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
103 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 f artikla
Istutusoikeuksien myöntäminen 

varannosta
1. Jäsenvaltiot voivat myöntää varannosta 
oikeuksia
a) maksutta alle 40-vuotiaille tuottajille, 
joilla on riittävä ammattitaito ja pätevyys 
ja jotka ovat perustamassa ensimmäistä 
tilaansa maatalousyrittäjänä;
b) kansallisiin tai tapauksen mukaan 
alueellisiin varoihin suoritettavaa maksua 
vastaan tuottajille, jotka aikovat käyttää 
oikeudet sellaisten viinitilojen 
istuttamiseen, joiden tuotteilla on taatut 
markkinat.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vahvistamisperusteet ensimmäisen 
alakohdan b alakohdassa tarkoitetun 
maksun määrälle, joka voi vaihdella 
kyseessä olevan viinitilan aiotun 
lopputuotteen mukaan ja sen mukaan, 
paljonko on jäljellä siirtymäkautta.
2. Kun varannosta myönnettyjä 
istutusoikeuksia käytetään, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
a) sijainti, käytettävät lajikkeet ja 
viljelymenetelmät ovat sellaisia, että niillä 
voidaan taata tuotannon mukautuvan 
markkinoiden vaatimuksiin;
b) sadot vastaavat alueen keskiarvoa 
erityisesti silloin, kun kastelemattomilta 
aloilta peräisin olevat istutusoikeudet 
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käytetään kastelluilla aloilla.
3. Varannosta myönnetyt istutusoikeudet, 
joita ei ole käytetty ennen niiden 
myöntämisvuotta seuraavan toisen 
viinivuoden päättymistä, menetetään ja ne 
siirretään takaisin varantoon.
4. Varannossa olevat istutusoikeudet, joita 
ei ole myönnetty ennen niiden varantoon 
siirtämisvuotta seuraavan viidennen 
viinivuoden päättymistä, raukeavat.
5. Jos jäsenvaltiossa on alueellisia 
varantoja, se voi antaa sääntöjä, joissa 
sallitaan istutusoikeuksien siirto 
alueellisten varantojen välillä. Jos 
jäsenvaltiossa on sekä alueellisia että 
kansallisia varantoja, se voi myös sallia 
kyseisten varantojen väliset siirrot, joihin 
saatetaan soveltaa vähennyskerrointa.

Or. es

Tarkistus 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 g artikla
Vähimmäissääntö

Tätä alajaksoa ei sovelleta jäsenvaltioissa, 
joissa ei ole sovellettu yhteisön 
istutusoikeuksien järjestelyä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2007.

Or. es

Tarkistus 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Ehdotus asetukseksi
103 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 h artikla
Tiukemmat kansalliset säännöt

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa uusien 
viljelmien istutusoikeuksien tai 
uudelleenistutusoikeuksien myöntämisen 
osalta tiukempia kansallisia sääntöjä.
Jäsenvaltiot saavat vaatia myös, että 
hakemuksia ja niihin sisällytettäviä tietoja 
on täydennettävä muilla tuotantokyvyn 
kehityksen seurantaan tarvittavilla 
tiedoilla.

Or. es

Tarkistus 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
103 i artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 i artikla
Täytäntöönpanotoimenpiteet

Tämän alajakson täytäntöönpanoon 
tarvittavat toimet vahvistetaan tämän 
asetuksen 162 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.
Näihin voi sisältyä seuraavia 
toimenpiteitä:
a) säännöksiä, joilla vältetään liiallisia 
hallinnollisia maksuja toimien 
toteuttamisen yhteydessä;
b) edellä 103 f artiklan 2 kohdan 
mukainen viiniköynnösten 
samanaikainen esiintyminen;
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c) 103 f artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
vähennyskertoimen soveltaminen.

Or. es

Tarkistus 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 j artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 j artikla
Täytäntöönpanotoimenpiteet

Tämän alajakson täytäntöönpanoon 
tarvittavat toimet vahvistetaan tämän 
asetuksen 162 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.
Näihin voi sisältyä seuraavia 
toimenpiteitä:
a) säännöksiä, joilla vältetään liiallisia 
hallinnollisia maksuja toimien 
toteuttamisen yhteydessä;
b) edellä 103 f artiklan 2 kohdan 
mukainen viiniköynnösten 
samanaikainen esiintyminen;
c) 103 f artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
vähennyskertoimen soveltaminen.

Or. es

Tarkistus 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto II – luku II – jakso III – alajakso 1 (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 alajakso
MAITOALAN TUOTANNON 
RAJOITTAMISTA KOSKEVA 

JÄRJESTELMÄ
103 k artikla
Määritelmät

1. Tässä jaksossa sovelletaan seuraavia 
määritelmiä:
a) "maidolla" yhdestä tai useammasta 
lehmästä lypsettyä tuotetta;
b) "muilla maitotuotteilla" muita 
maitotuotteita kuin maitoa, erityisesti 
rasvatonta maitoa, kermaa, voita, 
jogurttia ja juustoa, jotka muunnetaan 
tarvittaessa maitoekvivalentiksi 
soveltamalla niihin kertoimia, jotka 
komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä; 
c) "tuottajalla" viljelijää, jonka tila 
sijaitsee jonkin jäsenvaltion 
maantieteellisellä alueella ja joka tuottaa 
ja pitää kaupan maitoa tai joka 
valmistautuu harjoittamaan tällaista 
toimintaa hyvin pian; 
d) "tilalla" suoria tukia koskevan EU:n 
asetuksen 4 artiklassa määriteltyjä 
paikkoja;
e) "ostajalla" yritystä tai ryhmää, joka 
ostaa maitoa tuottajilta
–·kerätäkseen, pakatakseen, 
varastoidakseen, jäähdyttääkseen tai 
jalostaakseen sitä, myös toimeksiantona,
–·myydäkseen sen yhdelle tai useammalle
maitoa tai muita maitotuotteita 
käsittelevälle tai jalostavalle yritykselle;
f) "toimituksella" kaikkia tuottajan 
suorittamia maidon, ei kuitenkaan 
muiden maitotuotteiden, toimituksia 
ostajalle riippumatta siitä, hoitaako 
kuljetuksen tuottaja, ostaja, nämä tuotteet 
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käsittelevä tai jalostava yritys taikka jokin 
kolmas osapuoli; 
g) "suoramyynnillä" tuottajan 
suorittamaa maidon myyntiä tai siirtoa 
suoraan kuluttajalle sekä tuottajan 
suorittamaa muiden maitotuotteiden 
myyntiä tai siirtoa;
h) "kaupan pitämisellä" maidon 
toimittamista taikka maidon tai muiden 
maitotuotteiden suoramyyntiä; 
i) "tilakohtaisella kiintiöllä" tuottajan 
kiintiötä kunkin kahdentoista kuukauden 
jakson 1 päivänä huhtikuuta; 
j) "kansallisella kiintiöllä" kullekin 
jäsenvaltiolle vahvistettua 103 l artiklassa 
tarkoitettua kiintiötä; 
k) "käytettävissä olevalla kiintiöllä" 
tuottajien 31 päivänä maaliskuuta 
käytettävissä olevaa kiintiötä sen 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jolle ylijäämämaksu on laskettu, ottaen 
huomioon kaikki kyseisen kahdentoista 
kuukauden jakson aikana tehdyt, tässä 
asetuksessa säädetyt siirrot, myynnit, 
muuntamiset ja väliaikaiset uudelleenjaot. 
2. Edellä 1 kohdan e alakohdassa 
annetun määritelmän suhteen ostajana 
pidetään samalla maantieteellisellä 
alueella sijaitsevien ostajien ryhmittymää, 
joka tekee jäsentensä lukuun 
ylijäämämaksun suorittamisen kannalta 
tarpeellisia hallinnollisia ja 
kirjanpidollisia toimia. Tätä varten 
Kreikka katsotaan yhdeksi ainoaksi 
maantieteelliseksi alueeksi, ja se voi pitää 
julkista toimielintä ostajaryhmittymänä. 
3. Varmistaakseen erityisesti, ettei mikään 
kaupan pidettävä maito- tai muu 
maitotuotemäärä jää kiintiöjärjestelmän 
ulkopuolelle, komissio voi f alakohdassa 
esitettyä "toimituksen" määritelmää 
noudattaen mukauttaa "suoramyynnin" 
määritelmää delegoiduilla säädöksillä. 

103 l artikla
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Kansalliset kiintiöt
1. Viiden 1 päivänä huhtikuuta 2015 
alkavan peräkkäisen kahdentoista 
kuukauden jakson, jäljempänä 
"kahdentoista kuukauden jakso", aikana 
kaupan pidettävien maidon ja muiden 
maitotuotteiden kansalliset 
tuotantokiintiöt vahvistetaan liitteessä 
[VIIIa].
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kiintiöt 
jaetaan tuottajien kesken 103 m artiklan 
mukaisesti tekemällä ero toimitusten ja 
suoramyynnin välillä. Kansallisen 
kiintiön ylittäminen määritellään 
kansallisella tasolla kussakin 
jäsenvaltiossa tämän jakson mukaisesti 
eriteltynä toimitusten ja suoramyynnin 
osalta. 
3. Liitteessä (VIIIa) esitetyt kansalliset 
kiintiöt vahvistetaan, jollei markkinoiden 
yleistilanteen vuoksi mahdollisesti 
tehtävästä tarkistuksesta ja tietyissä 
jäsenvaltioissa vallitsevista 
erityisolosuhteista muuta johdu. 
4. Bulgarian, Tšekin, Viron, Kyproksen, 
Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, 
Puolan, Romanian, Slovenian ja 
Slovakian kansalliseen kiintiöön on 
sisällyttävä kaikki maito tai maitomäärää 
vastaavat tuotteet, jotka on toimitettu 
ostajalle tai myyty suoraan, riippumatta 
siitä, onko ne tuotettu tai pidetty kaupan 
mainituissa maissa sovellettavan 
siirtymätoimenpiteen puitteissa. 
5. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
säännöt tämän luvun yhdenmukaiseksi 
soveltamiseksi unionissa. Kyseiset 
säännöt voivat koskea menettelyjä, 
tiedonantoja ja teknisiä perusteita. 

103 m artikla
Tilakohtaiset kiintiöt

1. Tuottajien tilakohtaisen kiintiön tai 
tilakohtaisten kiintiöiden on 1 päivänä 
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huhtikuuta 2015 vastattava heidän 
31 päivän maaliskuuta 2015 mukaisia 
tilakohtaisia kiintiöitään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 päivänä 
huhtikuuta 2015 tapahtuneita kiintiöiden 
siirtoja, myyntejä ja muuntamisia. 
2. Tuottajalla voi olla käytössään yksi tai 
kaksi tilakohtaista kiintiötä, joista toinen 
on toimituksia ja toinen suoramyyntiä 
varten. Ainoastaan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi muuntaa 
tuottajan kiintiöiden välistä jakoa 
tuottajan perustellusta pyynnöstä. 
3. Jos tuottajalla on kaksi kiintiötä, 
tuottajan mahdollinen ylijäämämaksu 
lasketaan erikseen kummankin kiintiön 
osalta. 
4. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä korottaa 
105 l artiklassa tarkoitetun Suomen 
kansallisen kiintiön toimituksia koskevan 
osuuden enintään 200 000 tonniin 
korvauksena suomalaisille SLOM-
tuottajille. Tämä unionin lainsäädännön 
mukaisesti jaettava varanto on käytettävä 
yksinomaan sellaisten tuottajien hyväksi, 
joiden kohdalla Euroopan unioniin
liittyminen on vaikuttanut haitallisesti 
oikeuteen aloittaa tuotanto uudelleen. 
5. Jäljempänä 103 q artiklassa säädetyn 
kansallisen varannon täydentämiseksi 
mahdollisesti tehdyt vähennykset 
huomioon ottaen tilakohtaisia kiintiöitä 
mukautetaan tarvittaessa kunkin kyseessä 
olevan kahdentoista kuukauden jakson 
osalta, jotta tilakohtaisten 
toimituskiintiöiden summa ja 
tilakohtaisten suoramyyntikiintiöiden 
summa ei missään jäsenvaltiossa ylitä 
103 o artiklan mukaisesti mukautettua 
vastaavaa kansallista kiintiötä. 

103 n artikla
Kansallisessa varannossa olevien 

kiintiöiden jako
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Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, 
joiden mukaisesti 103 q artiklassa 
säädetyssä kansallisessa varannossa 
olevat määrät voidaan joko 
kokonaisuudessaan tai osittain jakaa 
tuottajille komissiolle ilmoitettavien 
objektiivisten perusteiden mukaisesti. 

103 o artikla
Kiintiöiden hallinnointi

1. Komissio mukauttaa 103 af artiklan 
mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten 
kiintiöiden jakoa toimitusten ja 
suoramyynnin kesken kunkin jäsenvaltion 
ja kunkin jakson osalta ennen kyseisen 
jakson päättymistä ottaen huomioon 
tuottajien esittämät pyynnöt tilakohtaisten 
toimitus- ja suoramyyntikiintiöiden 
muuntamisesta. 
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain ennen komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamia 
päivämääriä ja komission 
täytäntöönpanosäädöksillä 162 artiklan 
mukaisesti vahvistamia sääntöjä 
noudattaen tiedot, joita tarvitaan 
a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
mukautuksen tekemiseksi; 
b) kunkin jäsenvaltion maksaman 
ylijäämämaksun laskemiseksi. 

103 p artikla
Rasvapitoisuus

1. Kullekin tuottajalle on vahvistettava 
viiterasvapitoisuus, jota sovelletaan tälle 
tuottajalle myönnettyyn tilakohtaiseen 
toimituskiintiöön. 
2. Tuottajille 31 päivänä maaliskuuta 
2015 105 c artiklan 1 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen kiintiöiden osalta 
1 kohdassa tarkoitettu viiterasvapitoisuus 
on sama kuin kyseiseen kiintiöön 
mainittuna päivänä sovellettu 
viiterasvapitoisuus. 
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3. Viiterasvapitoisuutta muutetaan 
103 m artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
muuntamisten yhteydessä ja hankittaessa, 
siirrettäessä tai väliaikaisesti siirrettäessä 
kiintiöitä noudattaen niitä sääntöjä, jotka 
komissio hyväksyy 103 af artiklan 
b kohdan mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä. 
4. Rasvapitoisuus, jota sovelletaan uusiin 
tuottajiin, joiden tilakohtainen 
toimituskiintiö on myönnetty 
kokonaisuudessaan kansallisesta 
varannosta, vahvistetaan komission 
103 af artiklan b kohdan mukaisesti 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 
5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tilakohtaista viiterasvapitoisuutta 
mukautetaan tarvittaessa tämän 
asetuksen tullessa voimaan ja sen jälkeen 
aina tarvittaessa kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson alussa, jotta kunkin 
jäsenvaltion tilakohtaisten edustavien 
rasvapitoisuuksien painotettu keskiarvo ei 
ylitä liitteessä [VIIIb] vahvistettua 
viiterasvapitoisuutta yli 0,1 grammalla 
kiloa kohden. 

103 q artikla
Kansallinen varanto

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto liitteessä [VIIIa] 
vahvistetuille kansallisille kiintiöille 
erityisesti 103 l artiklassa säädettyjä 
jakoja varten. Kansallista varantoa 
täydennetään tarvittaessa ottamalla 
takaisin 103 r artiklassa säädetyt määrät, 
peruuttamalla osa 103 w artiklassa 
säädetyistä siirroista tai tekemällä kaikista 
tilakohtaisista kiintiöistä tasavähennyksiä. 
Kyseisten kiintiöiden alkuperäinen 
käyttötarkoitus (toimitukset tai 
suoramyynti) säilyy. 
2. Mahdolliset jäsenvaltiolle myönnetyt 
lisäkiintiöt sisällytetään ilman eri 
toimenpiteitä kansalliseen varantoon ja 
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jaetaan toimituksiin ja suoramyyntiin 
ennakoitavissa olevien tarpeiden 
mukaisesti. 
3. Kansallisessa varannossa olevilla 
kiintiöillä ei ole viiterasvapitoisuutta. 

103 r artikla
Toiminnan harjoittamatta jättäminen

1. Kun tilakohtaisia kiintiöitä hallussaan 
pitävä luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö ei enää täytä jonkin 
kahdentoista kuukauden jakson aikana 
103 k artiklan a kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuja edellytyksiä, vastaavat 
määrät on siirrettävä kansalliseen 
varantoon viimeistään seuraavan 
kalenterivuoden 1 päivänä huhtikuuta, 
jollei kyseinen henkilö ryhdy uudelleen 
103 l artiklan c kohdan mukaiseksi 
tuottajaksi ennen mainittua päivää. 
Jos tällainen henkilö ryhtyy uudelleen 
tuottajaksi viimeistään määrien 
poistamista seuraavan toisen kahdentoista 
kuukauden jakson lopussa, häneltä otettu 
tilakohtainen kiintiö palautetaan hänelle 
kokonaan tai osittain viimeistään 
hakupäivää seuraavana 1 päivänä 
huhtikuuta. 
2. Jos tuottajat eivät pidä kaupan 
vähintään 85:tä prosenttia tilakohtaisesta 
kiintiöstään vähintään yhden 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jäsenvaltiot voivat päättää, onko 
käyttämätön kiintiö siirrettävä kokonaan 
tai osittain kansalliseen varantoon ja 
millä edellytyksillä tämä tapahtuu. 
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa edellytykset, 
joiden mukaisesti kiintiö jaetaan 
uudelleen kyseisille tuottajille, jos nämä 
jatkavat kaupan pitämistä. 
3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
ylivoimaisen esteen tapauksissa eikä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, jotka vaikuttavat tilapäisesti 
kyseisten tuottajien tuotantokapasiteettiin 
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ja jotka ovat toimivaltaisten 
viranomaisten tunnustamia. 

103 s artikla
Väliaikaiset siirrot

1. Jäsenvaltioiden on kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson loppuun mennessä 
sallittava, että tuottajat siirtävät kyseisen 
jakson aikana väliaikaisesti osan 
tilakohtaisista kiintiöistä, jotka ovat 
niiden käytettävissä mutta joita ne eivät 
aio käyttää. 
Jäsenvaltiot voivat säännellä siirtoja 
tuottajaluokkien tai 
maidontuotantorakenteiden perusteella, 
rajoittaa ne koskemaan ainoastaan ostajia 
tai rajoittaa ne alueiden sisäisiksi, sallia 
103 r artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa koko kiintiön siirtämisen ja 
määrittää, missä määrin siirtäjä voi uusia 
siirtoja.
2. Kukin jäsenvaltio voi päättää olla 
panematta 1 kohtaa täytäntöön toisen tai 
molempien seuraavista tekijöistä 
perusteella: 
a) tarve helpottaa rakenteellisia 
muutoksia ja mukautuksia; 
b) pakottava hallinnollinen tarve. 

103 t artikla
Kiintiöiden siirrot maa-alueen mukana

1. Tilakohtaiset kiintiöt siirtyvät tilan 
mukana sen haltuunsa ottavalle 
tuottajalle, kun tila myydään, vuokrataan 
tai se siirtyy perintönä, ennakkoperintönä 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, noudattaen 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka 
jäsenvaltio määrittelee ottaen huomioon 
maidontuotantoon käytettävän pinta-alan 
tai muut objektiiviset perusteet ja 
tarvittaessa osapuolten välisen 
sopimuksen. Se osa kiintiöstä, jota ei 
siirretä tilan mukana, lisätään 
kansalliseen varantoon. 
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2. Jos kiintiöt on siirretty tai siirretään 
1 kohdan mukaisesti maanvuokrauksella 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, jäsenvaltiot 
voivat päättää objektiivisin perustein ja 
sen varmistamiseksi, että kiintiöt jaetaan 
yksinomaan tuottajille, ettei kiintiötä 
siirretä tilan mukana. 
3. Kun maa-alue siirretään viranomaisille 
ja/tai kun julkinen etu niin vaatii tai kun 
siirto tapahtuu muista kuin maatalouteen 
perustuvista syistä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet osapuolten oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi ja ennen kaikkea se, 
että tällaisesta maa-alueesta luopuvat 
tuottajat voivat halutessaan jatkaa 
maidontuotantoa. 
4. Jos maanvuokraussopimus päättyy 
ilman, että sen jatkaminen on mahdollista 
vastaavilla ehdoilla, tai tilanteissa, joilla 
on vastaavia oikeudellisia vaikutuksia, ja 
jos osapuolet eivät pääse keskenään 
sopimukseen, kyseiset tilakohtaiset 
kiintiöt siirretään osittain tai kokonaan 
määrät haltuunsa ottavalle tuottajalle 
noudattaen säännöksiä, jotka jäsenvaltio 
antaa osapuolten oikeutetut edut 
huomioon ottaen. 

103 u artikla
Erityiset siirtotoimenpiteet

1. Jotta maidontuotannon 
rakenneuudistus onnistuisi tai ympäristöä 
voitaisiin parantaa, jäsenvaltiot voivat 
noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, 
jotka ne vahvistavat ottaen huomioon 
osapuolten oikeutetut edut 
a) myöntää tuottajille, jotka sitoutuvat 
lopettamaan pysyvästi maidontuotantonsa 
kokonaan tai osittain, yhtenä tai 
useampana vuotuisena eränä 
maksettavan korvauksen ja siirtää näin 
vapautuneet tilakohtaiset kiintiöt 
kansalliseen varantoon; 
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b) määritellä objektiivisin perustein 
edellytykset, joilla toimivaltainen 
viranomainen tai sen nimeämä elin voi 
myöntää tuottajille maksua vastaan 
kahdentoista kuukauden jakson alussa 
tilakohtaiset kiintiöt, jotka ovat 
vapautuneet lopullisesti muilta tuottajilta 
edellisen kahdentoista kuukauden jakson 
päättyessä edellä mainitun maksun 
suuruista, yhtenä tai useampana 
vuotuisena eränä suoritettua korvausta 
vastaan;
c) keskittää ja valvoa kiintiöiden siirtoja, 
joiden mukana ei siirry maa-alueita; 
d) säätää, että tuottajalle myönnetään 
kyseinen tilakohtainen kiintiö silloin, kun 
maa-alue on siirretty ympäristön 
parantamiseksi, jos maa-alueesta luopuva 
tuottaja haluaa jatkaa maidontuotantoa; 
e) määritellä objektiivisin perustein alueet 
tai keräilyalueet, joilla sallitaan 
kiintiöiden lopulliset siirrot ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä 
maidontuotannon rakenteen
parantamiseksi;
f) sallia tuottajan toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai sen nimeämälle 
elimelle osoittamasta hakemuksesta 
kiintiöiden lopullisen siirron ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä ja 
päinvastoin maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi tilalla tai tuotannon 
laajaperäistämisen edistämiseksi.
2. Edellä 1 kohta voidaan panna 
täytäntöön kansallisella tasolla, sopivalla 
alueellisella tasolla tai erityisillä 
keräilyalueilla. 

103 v artikla
Kiintiöiden säilyttäminen

1. Kun on kyse 103 t ja 103 u artiklassa 
tarkoitetuista siirroista, jäsenvaltiot voivat 
objektiivisin perustein säilyttää osan 
tilakohtaisista kiintiöistä kansallisessa 
varannossaan.
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2. Jos kiintiöitä on siirretty tai siirretään 
103 t ja 103 u artiklan mukaisesti niitä 
vastaavan maa-alueen mukana tai ilman 
maa-aluetta maanvuokrauksella tai 
muulla oikeudellisilta vaikutuksiltaan 
vastaavalla tavalla, jäsenvaltiot voivat 
päättää objektiivisin perustein, ja jotta 
kiintiöt jaetaan yksinomaan tuottajille, 
palautuuko siirretty kiintiö kokonaan tai 
osittain kansalliseen varantoon, ja millä 
ehdoilla se tapahtuu.

103 w artikla
Tuet kiintiöiden hankkimiseen

Mikään julkinen viranomainen ei saa 
myöntää kiintiöiden hankintaan suoraan 
liittyvää rahoitustukea kiintiöiden 
myyntiin, siirtoon tai jakoon tämän 
jakson mukaisesti.

103 x artikla
Ylijäämämaksu

1. Kansallisen kiintiön ulkopuolella 
kaupan pidetyistä maito- ja muista 
maitotuotemääristä peritään 
ylijäämämaksu.
Maksun määrä 100:aa kilogrammaa 
maitoa kohden on 27,83 euroa.
2. Jäsenvaltioiden on maksettava 
yhteisölle erikseen toimitusten ja 
suoramyynnin osalta määritellyn 
kansallisen kiintiön ylityksestä johtuva 
ylijäämämaksu. Niiden on maksettava 
siitä 99 prosenttia 
maataloustukirahastolle kyseistä 
kahdentoista kuukauden jaksoa 
seuraavan 16 päivän lokakuuta ja 
30 päivän marraskuuta välisenä aikana.
3. Jos 1 kohdassa säädettyä maksua ei ole 
maksettu määräpäivään mennessä, 
komissio vähentää maatalousrahastojen 
komiteaa kuultuaan maksamatta jäänyttä 
ylijäämämaksua vastaavan määrän 
horisontaalisen asetuksen (EY) 
x artiklassa ja xx artiklan xx kohdassa 
tarkoitetuista kuukausittaisista maksuista. 
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Ennen kuin komissio tekee päätöksensä, 
se ilmoittaa asiasta asianomaiselle 
jäsenvaltiolle, jonka on ilmoitettava 
kantansa viikon kuluessa. 
Horisontaalisen asetuksen (EY) 
XX artiklaa ei sovelleta.

103 y artikla
Tuottajien maksuosuus ylijäämämaksusta
Ylijäämämaksu jaetaan 
kokonaisuudessaan 103 x ja 
103 ac artiklan mukaisesti niiden 
tuottajien kesken, jotka ovat osaltaan 
aiheuttaneet 103 l artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten kiintiöiden 
kulloisenkin ylityksen.
Tuottajien on maksettava jäsenvaltioille 
maksuosuutensa, joka on laskettu 103 z, 
ja 103 ac artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
yksinomaan sen vuoksi, että he ovat 
ylittäneet käytettävissä olevat kiintiönsä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
103 z artiklan ja 103 ac artiklan 1 kohdan 
soveltamista.

103 z artikla
Toimituksia koskeva ylijäämämaksu

1. Ylijäämämaksun lopullista tilittämistä 
varten kunkin tuottajan toimittamia 
määriä korotetaan tai alennetaan 
todellisen rasvapitoisuuden ja 
viiterasvapitoisuuden mahdollisen eron 
huomioon ottamiseksi.
2. Kunkin tuottajan ylijäämämaksua 
koskeva maksuosuus vahvistetaan 
jäsenvaltion päätöksellä sen jälkeen, kun 
kansallisen toimituskiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta, joko suhteessa kunkin 
tuottajan tilakohtaisiin kiintiöihin tai 
jäsenvaltioiden vahvistamin 
puolueettomin perustein:
a) joko jäsenvaltiokohtaisesti sen määrän 
perusteella, kuinka paljon kunkin 
tuottajan kiintiö on ylittynyt;
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b) tai ensin ostajakohtaisesti ja tämän 
jälkeen tarvittaessa jäsenvaltiokohtaisesti.

103 aa artikla
Ostajien rooli

1. Ostajat vastaavat maksuosuuden 
perimisestä asianomaisilta tuottajilta ja 
maksavat maksuosuudet jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 
komission 103 af artiklan d, f ja g kohdan 
mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistamaa määräaikaa noudattaen 
maksuosuusmäärän, jonka ostaja 
vähentää ylityksen aiheuttaneille 
tuottajille maksetusta maidon hinnasta tai 
jonka ostaja perii muulla asianmukaisella 
tavalla.
2. Jos yksi ostaja korvaa yhden tai 
useamman ostajan joko kokonaan tai 
osittain, kyseessä olevan kahdentoista 
kuukauden jakson loppuajan osalta 
otetaan huomioon tuottajien käytettävissä 
olevat tilakohtaiset kiintiöt sen jälkeen, 
kun niistä on vähennetty jo toimitetut 
määrät ja niiden rasvapitoisuus on otettu 
huomioon. Tätä kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun tuottaja siirtyy yhdeltä 
ostajalta toiselle.
3. Jos tuottajan toimittamat määrät 
ylittävät viitekauden aikana kyseisen 
tuottajan käytettävissä olevan kiintiön, 
asianomainen jäsenvaltio voi päättää, että 
ostaja vähentää osan maidon hinnasta 
kaikkien sellaisten kyseisen tuottajan 
toimitusten osalta, jotka ylittävät kiintiön, 
ennakkona tuottajan maksuosuudesta 
jäsenvaltion vahvistamien 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltio voi antaa erityissäännöksiä, 
jotka mahdollistavat sen, että ostajat 
voivat vähentää ennakon, jos tuottajat 
toimittavat useille ostajille.

103 ab artikla
Hyväksyntä

Ostajan asema edellyttää 
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ennakkohyväksyntää, jonka jäsenvaltio 
myöntää soveltaen perusteita, jotka 
komissio vahvistaa 103 ae artiklan 
f kohdan mukaisesti hyväksymillään 
delegoiduilla säädöksillä, ja noudattaen 
103 af artiklan i kohdan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettua 
menettelyä.

103 ac artikla
Suoramyyntiä koskeva ylijäämämaksu

1. Kun kyseessä on suoramyynti, kunkin 
tuottajan maksuosuus ylijäämämaksusta 
vahvistetaan jäsenvaltion päätöksellä 
sopivalla alueellisella tai kansallisella 
tasolla sen jälkeen kun suoramyyntiin 
varatun kansallisen kiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
myydyn tai luovutetun tai myytyjen tai 
luovutettujen maitotuotteiden 
valmistamiseen käytetyn maidon 
kokonaismäärästä maksettavan tuottajien 
maksuosuuden laskuperusta soveltaen 
perusteita, jotka komissio on vahvistanut 
103 ae artiklan b kohdan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä.
3. Maidon rasvapitoisuuden tarkistamisia 
ei oteta huomioon maksun lopullisen 
tilityksen tekemisessä.
4. Komissio määrittelee 103 af artiklan 
d ja f kohdan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä miten ja 
milloin ylijäämämaksu maksetaan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

103 ad artikla
Liikaa maksetut tai maksamattomat 
määrät
1. Kun ylijäämämaksu on maksettava ja 
tuottajilta peritty maksuosuus on 
suurempi kuin kyseinen maksu 
toimitusten ja suoramyynnin yhteydessä, 
jäsenvaltio voi:
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a) käyttää ylijäämän kokonaan tai osittain 
103 u artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen ja/tai
b) jakaa sen kokonaan tai osittain 
tuottajille, jotka
– kuuluvat etuoikeutettuihin luokkiin, 
jotka jäsenvaltio on ottanut käyttöön 
komission 103 ae artiklan g kohdan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
vahvistamien puolueettomien perusteiden 
ja määräaikojen mukaisesti,
–·ovat joutuneet poikkeukselliseen 
tilanteeseen tässä luvussa vahvistettuun 
maitoa ja muita maitotuotteita koskevaan 
kiintiöjärjestelmään liittymättömän 
kansallisen säännöksen vuoksi.
2. Jos ylijäämämaksua ei ole tarpeen 
maksaa, ostajien tai jäsenvaltion 
mahdollisesti perimät ennakot on 
palautettava viimeistään seuraavan 
kahdentoista kuukauden jakson lopussa.
3. Jos ostaja ei ole noudattanut velvoitetta 
periä tuottajien maksuosuus 
103 aa artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi 
periä maksamattomat määrät suoraan 
tuottajalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta seuraamuksia, joita se voi 
soveltaa sääntöjä rikkoneeseen ostajaan.
4. Jos tuottaja tai ostaja ei noudata 
maksupäivää, jäsenvaltiolle on 
maksettava komission 103 af artiklan 
e kohdan mukaisella 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistama 
viivästyskorko.

103 ae artikla
Delegoidut säädökset

Varmistaakseen, että 
maitokiintiöjärjestelmä täyttää 
tavoitteensa, joita ovat erityisesti 
tilakohtaisen kiintiön tehokas käyttö ja 
maksun moitteeton laskenta, periminen ja 
käyttö, komissio vahvistaa delegoiduilla 
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säädöksillä säännöt, jotka koskevat
a) kiintiön väliaikaisia ja lopullisia 
muunnoksia;
b) käyttämättömien kiintiöiden 
uudelleenjakoa;
c) vähimmäisrajaa rasvapitoisuuden 
tarkistamiseksi; 
d) tuottajien velvollisuutta toimittaa 
hyväksytyille ostajille;
e) kriteereitä, joita jäsenvaltiot soveltavat 
hyväksyessään ostajia;
f) liikaa perittyjen maksujen 
uudelleenjakoa koskevia objektiivisia 
perusteita;
g) "suoramyynnin" määritelmän 
mukauttamista ottaen huomioon 
103 k artiklan f alakohdassa annettu 
"toimituksen" määritelmä. 

103 af artikla
Täytäntöönpanosäädökset

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa kiintiöjärjestelmän 
soveltamiseksi tarvittavat säännöt, 
mukaan lukien seuraavat:
a) kiintiön lopullisia muunnoksia – ja 
jäsenvaltioille tiedotettuaan – kansallisen 
kiintiön jakamista toimitusten ja 
suoramyynnin kesken; 
b) tilakohtaisen kiintiön 
rasvapitoisuuskertoimen vahvistamista ja 
rasvapitoisuuden tarkistamista; 
c) jäsenvaltioiden määrittelemät 
maitoekvivalentit;
d) maksun maksamisen menettely, 
aikataulu ja toteutus, lisämaksun 
uudelleenjakaminen sekä vähennykset tai
ennakot silloin, kun aikataulu on kireä;
e) viivästyskorkojen asettaminen ja 
maksuun liittyvät asiaankuuluvat 
kustannukset;



PE494.484v01-00 102/171 AM\909518FI.doc

FI

f) uusista määritelmistä tiedottaminen 
tuottajille, tilakohtaisen kiintiön 
tiedoksianto ja maksusta ilmoittaminen;
g) maitoalan lisämaksuun liittyvien 
hakemusten ja sopimusten tiedoksianto;
h) toimituksia koskevien tilitysten ja 
suoramyynti-ilmoitusten laatiminen; 
i) ostajien ja tuottajien velvollisuus laatia 
ilmoituksia, pitää kirjaa ja toimittaa 
tietoja;
j) toimituksia ja suoramyyntiä koskevat 
tarkastukset.

Or. es

Perustelu

Kiintiöjärjestelmä olisi säilytettävä maitoalalla ainakin vuoteen 2020 asti, kuten parlamentin 
politiikkana on ollut myös sokeri- ja viinialan tuotantorajoitusten jatkamisten suhteen. 
Maitoala tarvitsee lisää aikaa ja pehmeän laskun sopeutuakseen markkinoiden 
vapauttamiseen.

Tarkistus 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto II – luku II – jakso III – alajakso 1 (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 alajakso
MAITOALAN TUOTANNON 
RAJOITTAMISTA KOSKEVA 

JÄRJESTELMÄ
103 k artikla
Määritelmät

1. Tässä jaksossa sovelletaan seuraavia 
määritelmiä:
a) "maidolla" yhdestä tai useammasta 
lehmästä lypsettyä tuotetta;
b) "muilla maitotuotteilla" muita 
maitotuotteita kuin maitoa, erityisesti 
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rasvatonta maitoa, kermaa, voita, 
jogurttia ja juustoa, jotka muunnetaan 
tarvittaessa maitoekvivalentiksi 
soveltamalla niihin kertoimia, jotka 
komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä; 
c) "tuottajalla" viljelijää, jonka tila 
sijaitsee jonkin jäsenvaltion 
maantieteellisellä alueella ja joka tuottaa 
ja pitää kaupan maitoa tai joka 
valmistautuu harjoittamaan tällaista 
toimintaa hyvin pian; 
d) "tilalla" suoria tukia koskevan EU:n 
asetuksen 4 artiklassa määriteltyjä 
paikkoja;
e) "ostajalla" yritystä tai ryhmää, joka 
ostaa maitoa tuottajilta
–·kerätäkseen, pakatakseen, 
varastoidakseen, jäähdyttääkseen tai 
jalostaakseen sitä, myös toimeksiantona,
–·myydäkseen sen yhdelle tai useammalle 
maitoa tai muita maitotuotteita 
käsittelevälle tai jalostavalle yritykselle;
f) "toimituksella" kaikkia tuottajan 
suorittamia maidon, ei kuitenkaan 
muiden maitotuotteiden, toimituksia 
ostajalle riippumatta siitä, hoitaako 
kuljetuksen tuottaja, ostaja, nämä tuotteet 
käsittelevä tai jalostava yritys taikka jokin 
kolmas osapuoli; 
g) "suoramyynnillä" tuottajan 
suorittamaa maidon myyntiä tai siirtoa 
suoraan kuluttajalle sekä tuottajan 
suorittamaa muiden maitotuotteiden 
myyntiä tai siirtoa;
h) "kaupan pitämisellä" maidon 
toimittamista taikka maidon tai muiden 
maitotuotteiden suoramyyntiä; 
i) "tilakohtaisella kiintiöllä" tuottajan 
kiintiötä kunkin kahdentoista kuukauden 
jakson 1 päivänä huhtikuuta; 
j) "kansallisella kiintiöllä" kullekin 
jäsenvaltiolle vahvistettua 103 l artiklassa 
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tarkoitettua kiintiötä; 
k) "käytettävissä olevalla kiintiöllä" 
tuottajien 31 päivänä maaliskuuta 
käytettävissä olevaa kiintiötä sen 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jolle ylijäämämaksu on laskettu, ottaen 
huomioon kaikki kyseisen kahdentoista 
kuukauden jakson aikana tehdyt, tässä 
asetuksessa säädetyt siirrot, myynnit, 
muuntamiset ja väliaikaiset uudelleenjaot. 
2. Edellä 1 kohdan e alakohdassa 
annetun määritelmän suhteen ostajana 
pidetään samalla maantieteellisellä 
alueella sijaitsevien ostajien ryhmittymää, 
joka tekee jäsentensä lukuun 
ylijäämämaksun suorittamisen kannalta 
tarpeellisia hallinnollisia ja 
kirjanpidollisia toimia. Tätä varten 
Kreikka katsotaan yhdeksi ainoaksi 
maantieteelliseksi alueeksi, ja se voi pitää 
julkista toimielintä ostajaryhmittymänä. 
3. Varmistaakseen erityisesti, ettei mikään 
kaupan pidettävä maito- tai muu 
maitotuotemäärä jää kiintiöjärjestelmän 
ulkopuolelle, komissio voi f alakohdassa 
esitettyä "toimituksen" määritelmää 
noudattaen mukauttaa "suoramyynnin" 
määritelmää delegoiduilla säädöksillä. 

103 l artikla
Kansalliset kiintiöt

1. Viiden 1 päivänä huhtikuuta 2015 
alkavan peräkkäisen kahdentoista 
kuukauden jakson, jäljempänä 
"kahdentoista kuukauden jakso", aikana 
kaupan pidettävien maidon ja muiden 
maitotuotteiden kansalliset 
tuotantokiintiöt vahvistetaan liitteessä 
[VIIIa].
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kiintiöt 
jaetaan tuottajien kesken 103 m artiklan 
mukaisesti tekemällä ero toimitusten ja 
suoramyynnin välillä. Kansallisen 
kiintiön ylittäminen määritellään 
kansallisella tasolla kussakin 
jäsenvaltiossa tämän jakson mukaisesti 
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eriteltynä toimitusten ja suoramyynnin 
osalta. 
3. Liitteessä (VIIIa) esitetyt kansalliset 
kiintiöt vahvistetaan, jollei markkinoiden 
yleistilanteen vuoksi mahdollisesti 
tehtävästä tarkistuksesta ja tietyissä 
jäsenvaltioissa vallitsevista 
erityisolosuhteista muuta johdu. 
4. Bulgarian, Tšekin, Viron, Kyproksen, 
Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, 
Puolan, Romanian, Slovenian ja 
Slovakian kansalliseen kiintiöön on 
sisällyttävä kaikki maito tai maitomäärää 
vastaavat tuotteet, jotka on toimitettu 
ostajalle tai myyty suoraan, riippumatta 
siitä, onko ne tuotettu tai pidetty kaupan 
mainituissa maissa sovellettavan 
siirtymätoimenpiteen puitteissa. 
5. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
säännöt tämän luvun yhdenmukaiseksi 
soveltamiseksi unionissa. Kyseiset 
säännöt voivat koskea menettelyjä, 
tiedonantoja ja teknisiä perusteita. 

103 m artikla
Tilakohtaiset kiintiöt

1. Tuottajien tilakohtaisen kiintiön tai 
tilakohtaisten kiintiöiden on 1 päivänä 
huhtikuuta 2015 vastattava heidän 
31 päivän maaliskuuta 2015 mukaisia 
tilakohtaisia kiintiöitään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 päivänä 
huhtikuuta 2015 tapahtuneita kiintiöiden 
siirtoja, myyntejä ja muuntamisia. 
2. Tuottajalla voi olla käytössään yksi tai 
kaksi tilakohtaista kiintiötä, joista toinen 
on toimituksia ja toinen suoramyyntiä 
varten. Ainoastaan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi muuntaa 
tuottajan kiintiöiden välistä jakoa 
tuottajan perustellusta pyynnöstä. 
3. Jos tuottajalla on kaksi kiintiötä, 
tuottajan mahdollinen ylijäämämaksu 
lasketaan erikseen kummankin kiintiön 
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osalta. 
4. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä korottaa 
105 l artiklassa tarkoitetun Suomen 
kansallisen kiintiön toimituksia koskevan 
osuuden enintään 200 000 tonniin 
korvauksena suomalaisille SLOM-
tuottajille. Tämä unionin lainsäädännön 
mukaisesti jaettava varanto on käytettävä 
yksinomaan sellaisten tuottajien hyväksi, 
joiden kohdalla Euroopan unioniin 
liittyminen on vaikuttanut haitallisesti 
oikeuteen aloittaa tuotanto uudelleen. 
5. Jäljempänä 103 q artiklassa säädetyn 
kansallisen varannon täydentämiseksi 
mahdollisesti tehdyt vähennykset 
huomioon ottaen tilakohtaisia kiintiöitä 
mukautetaan tarvittaessa kunkin kyseessä 
olevan kahdentoista kuukauden jakson 
osalta, jotta tilakohtaisten 
toimituskiintiöiden summa ja 
tilakohtaisten suoramyyntikiintiöiden 
summa ei missään jäsenvaltiossa ylitä 
103 o artiklan mukaisesti mukautettua 
vastaavaa kansallista kiintiötä. 

103 n artikla
Kansallisessa varannossa olevien 

kiintiöiden jako
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, 
joiden mukaisesti 103 q artiklassa 
säädetyssä kansallisessa varannossa 
olevat määrät voidaan joko 
kokonaisuudessaan tai osittain jakaa 
tuottajille komissiolle ilmoitettavien 
objektiivisten perusteiden mukaisesti. 

103 o artikla
Kiintiöiden hallinnointi

1. Komissio mukauttaa 103 af artiklan 
mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten 
kiintiöiden jakoa toimitusten ja 
suoramyynnin kesken kunkin jäsenvaltion 
ja kunkin jakson osalta ennen kyseisen 
jakson päättymistä ottaen huomioon 
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tuottajien esittämät pyynnöt tilakohtaisten 
toimitus- ja suoramyyntikiintiöiden 
muuntamisesta. 
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain ennen komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamia 
päivämääriä ja komission 
täytäntöönpanosäädöksillä 162 artiklan 
mukaisesti vahvistamia sääntöjä 
noudattaen tiedot, joita tarvitaan 
a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
mukautuksen tekemiseksi; 
b) kunkin jäsenvaltion maksaman 
ylijäämämaksun laskemiseksi. 

103 p artikla
Rasvapitoisuus

1. Kullekin tuottajalle on vahvistettava 
viiterasvapitoisuus, jota sovelletaan tälle 
tuottajalle myönnettyyn tilakohtaiseen 
toimituskiintiöön. 
2. Tuottajille 31 päivänä maaliskuuta 
2015 105 c artiklan 1 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen kiintiöiden osalta 
1 kohdassa tarkoitettu viiterasvapitoisuus 
on sama kuin kyseiseen kiintiöön 
mainittuna päivänä sovellettu 
viiterasvapitoisuus. 
3. Viiterasvapitoisuutta muutetaan 
103 m artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
muuntamisten yhteydessä ja hankittaessa, 
siirrettäessä tai väliaikaisesti siirrettäessä 
kiintiöitä noudattaen niitä sääntöjä, jotka 
komissio hyväksyy 103 af artiklan 
b kohdan mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä. 
4. Rasvapitoisuus, jota sovelletaan uusiin 
tuottajiin, joiden tilakohtainen 
toimituskiintiö on myönnetty 
kokonaisuudessaan kansallisesta 
varannosta, vahvistetaan komission 
103 af artiklan b kohdan mukaisesti 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 
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5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tilakohtaista viiterasvapitoisuutta 
mukautetaan tarvittaessa tämän 
asetuksen tullessa voimaan ja sen jälkeen 
aina tarvittaessa kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson alussa, jotta kunkin 
jäsenvaltion tilakohtaisten edustavien 
rasvapitoisuuksien painotettu keskiarvo ei 
ylitä liitteessä [VIIIb] vahvistettua 
viiterasvapitoisuutta yli 0,1 grammalla 
kiloa kohden. 

103 q artikla
Kansallinen varanto

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto liitteessä [VIIIa] 
vahvistetuille kansallisille kiintiöille 
erityisesti 103 l artiklassa säädettyjä 
jakoja varten. Kansallista varantoa 
täydennetään tarvittaessa ottamalla 
takaisin 103 r artiklassa säädetyt määrät, 
peruuttamalla osa 103 w artiklassa 
säädetyistä siirroista tai tekemällä kaikista 
tilakohtaisista kiintiöistä tasavähennyksiä. 
Kyseisten kiintiöiden alkuperäinen 
käyttötarkoitus (toimitukset tai 
suoramyynti) säilyy. 
2. Mahdolliset jäsenvaltiolle myönnetyt 
lisäkiintiöt sisällytetään ilman eri 
toimenpiteitä kansalliseen varantoon ja 
jaetaan toimituksiin ja suoramyyntiin 
ennakoitavissa olevien tarpeiden 
mukaisesti. 
3. Kansallisessa varannossa olevilla 
kiintiöillä ei ole viiterasvapitoisuutta. 

103 r artikla
Toiminnan harjoittamatta jättäminen

1. Kun tilakohtaisia kiintiöitä hallussaan 
pitävä luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö ei enää täytä jonkin 
kahdentoista kuukauden jakson aikana 
103 k artiklan a kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuja edellytyksiä, vastaavat 
määrät on siirrettävä kansalliseen 
varantoon viimeistään seuraavan 
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kalenterivuoden 1 päivänä huhtikuuta, 
jollei kyseinen henkilö ryhdy uudelleen 
103 l artiklan c kohdan mukaiseksi 
tuottajaksi ennen mainittua päivää. 
Jos tällainen henkilö ryhtyy uudelleen 
tuottajaksi viimeistään määrien 
poistamista seuraavan toisen kahdentoista 
kuukauden jakson lopussa, häneltä otettu 
tilakohtainen kiintiö palautetaan hänelle 
kokonaan tai osittain viimeistään 
hakupäivää seuraavana 1 päivänä 
huhtikuuta. 
2. Jos tuottajat eivät pidä kaupan 
vähintään 85:tä prosenttia tilakohtaisesta 
kiintiöstään vähintään yhden 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jäsenvaltiot voivat päättää, onko 
käyttämätön kiintiö siirrettävä kokonaan 
tai osittain kansalliseen varantoon ja 
millä edellytyksillä tämä tapahtuu. 
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa edellytykset, 
joiden mukaisesti kiintiö jaetaan 
uudelleen kyseisille tuottajille, jos nämä 
jatkavat kaupan pitämistä. 
3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
ylivoimaisen esteen tapauksissa eikä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, jotka vaikuttavat tilapäisesti 
kyseisten tuottajien tuotantokapasiteettiin 
ja jotka ovat toimivaltaisten 
viranomaisten tunnustamia. 

103 s artikla
Väliaikaiset siirrot

1. Jäsenvaltioiden on kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson loppuun mennessä 
sallittava, että tuottajat siirtävät kyseisen 
jakson aikana väliaikaisesti osan 
tilakohtaisista kiintiöistä, jotka ovat 
niiden käytettävissä mutta joita ne eivät 
aio käyttää. 
Jäsenvaltiot voivat säännellä siirtoja 
tuottajaluokkien tai 
maidontuotantorakenteiden perusteella, 
rajoittaa ne koskemaan ainoastaan ostajia 
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tai rajoittaa ne alueiden sisäisiksi, sallia 
103 r artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa koko kiintiön siirtämisen ja 
määrittää, missä määrin siirtäjä voi uusia 
siirtoja.
2. Kukin jäsenvaltio voi päättää olla 
panematta 1 kohtaa täytäntöön toisen tai 
molempien seuraavista tekijöistä
perusteella: 
a) tarve helpottaa rakenteellisia 
muutoksia ja mukautuksia; 
b) pakottava hallinnollinen tarve. 

103 t artikla
Kiintiöiden siirrot maa-alueen mukana

1. Tilakohtaiset kiintiöt siirtyvät tilan 
mukana sen haltuunsa ottavalle 
tuottajalle, kun tila myydään, vuokrataan 
tai se siirtyy perintönä, ennakkoperintönä 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, noudattaen 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka 
jäsenvaltio määrittelee ottaen huomioon 
maidontuotantoon käytettävän pinta-alan 
tai muut objektiiviset perusteet ja 
tarvittaessa osapuolten välisen 
sopimuksen. Se osa kiintiöstä, jota ei 
siirretä tilan mukana, lisätään 
kansalliseen varantoon. 
2. Jos kiintiöt on siirretty tai siirretään 
1 kohdan mukaisesti maanvuokrauksella 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, jäsenvaltiot 
voivat päättää objektiivisin perustein ja 
sen varmistamiseksi, että kiintiöt jaetaan 
yksinomaan tuottajille, ettei kiintiötä 
siirretä tilan mukana. 
3. Kun maa-alue siirretään viranomaisille 
ja/tai kun julkinen etu niin vaatii tai kun 
siirto tapahtuu muista kuin maatalouteen 
perustuvista syistä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet osapuolten oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi ja ennen kaikkea se, 
että tällaisesta maa-alueesta luopuvat 
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tuottajat voivat halutessaan jatkaa 
maidontuotantoa. 
4. Jos maanvuokraussopimus päättyy 
ilman, että sen jatkaminen on mahdollista 
vastaavilla ehdoilla, tai tilanteissa, joilla 
on vastaavia oikeudellisia vaikutuksia, ja 
jos osapuolet eivät pääse keskenään 
sopimukseen, kyseiset tilakohtaiset 
kiintiöt siirretään osittain tai kokonaan 
määrät haltuunsa ottavalle tuottajalle 
noudattaen säännöksiä, jotka jäsenvaltio 
antaa osapuolten oikeutetut edut 
huomioon ottaen. 

103 u artikla
Erityiset siirtotoimenpiteet

1. Jotta maidontuotannon 
rakenneuudistus onnistuisi tai ympäristöä 
voitaisiin parantaa, jäsenvaltiot voivat 
noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, 
jotka ne vahvistavat ottaen huomioon 
osapuolten oikeutetut edut 
a) myöntää tuottajille, jotka sitoutuvat 
lopettamaan pysyvästi maidontuotantonsa 
kokonaan tai osittain, yhtenä tai 
useampana vuotuisena eränä 
maksettavan korvauksen ja siirtää näin 
vapautuneet tilakohtaiset kiintiöt 
kansalliseen varantoon; 
b) määritellä objektiivisin perustein 
edellytykset, joilla toimivaltainen 
viranomainen tai sen nimeämä elin voi 
myöntää tuottajille maksua vastaan 
kahdentoista kuukauden jakson alussa 
tilakohtaiset kiintiöt, jotka ovat 
vapautuneet lopullisesti muilta tuottajilta 
edellisen kahdentoista kuukauden jakson 
päättyessä edellä mainitun maksun 
suuruista, yhtenä tai useampana 
vuotuisena eränä suoritettua korvausta 
vastaan;
c) keskittää ja valvoa kiintiöiden siirtoja, 
joiden mukana ei siirry maa-alueita; 
d) säätää, että tuottajalle myönnetään 
kyseinen tilakohtainen kiintiö silloin, kun 
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maa-alue on siirretty ympäristön 
parantamiseksi, jos maa-alueesta luopuva 
tuottaja haluaa jatkaa maidontuotantoa; 
e) määritellä objektiivisin perustein alueet 
tai keräilyalueet, joilla sallitaan 
kiintiöiden lopulliset siirrot ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä 
maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi;
f) sallia tuottajan toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai sen nimeämälle 
elimelle osoittamasta hakemuksesta 
kiintiöiden lopullisen siirron ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä ja 
päinvastoin maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi tilalla tai tuotannon 
laajaperäistämisen edistämiseksi.
2. Edellä 1 kohta voidaan panna 
täytäntöön kansallisella tasolla, sopivalla 
alueellisella tasolla tai erityisillä 
keräilyalueilla. 

103 v artikla
Kiintiöiden säilyttäminen

1. Kun on kyse 103 t ja 103 u artiklassa 
tarkoitetuista siirroista, jäsenvaltiot voivat 
objektiivisin perustein säilyttää osan 
tilakohtaisista kiintiöistä kansallisessa 
varannossaan.
2. Jos kiintiöitä on siirretty tai siirretään 
103 t ja 103 u artiklan mukaisesti niitä 
vastaavan maa-alueen mukana tai ilman 
maa-aluetta maanvuokrauksella tai 
muulla oikeudellisilta vaikutuksiltaan 
vastaavalla tavalla, jäsenvaltiot voivat 
päättää objektiivisin perustein, ja jotta 
kiintiöt jaetaan yksinomaan tuottajille, 
palautuuko siirretty kiintiö kokonaan tai 
osittain kansalliseen varantoon, ja millä 
ehdoilla se tapahtuu.

103 w artikla
Tuet kiintiöiden hankkimiseen

Mikään julkinen viranomainen ei saa 
myöntää kiintiöiden hankintaan suoraan 
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liittyvää rahoitustukea kiintiöiden 
myyntiin, siirtoon tai jakoon tämän 
jakson mukaisesti.

103 x artikla
Ylijäämämaksu

1. Kansallisen kiintiön ulkopuolella 
kaupan pidetyistä maito- ja muista 
maitotuotemääristä peritään 
ylijäämämaksu.
Maksun määrä 100:aa kilogrammaa 
maitoa kohden on 27,83 euroa.
2. Jäsenvaltioiden on maksettava 
yhteisölle erikseen toimitusten ja 
suoramyynnin osalta määritellyn 
kansallisen kiintiön ylityksestä johtuva 
ylijäämämaksu. Niiden on maksettava 
siitä 99 prosenttia 
maataloustukirahastolle kyseistä 
kahdentoista kuukauden jaksoa 
seuraavan 16 päivän lokakuuta ja 
30 päivän marraskuuta välisenä aikana.
3. Jos 1 kohdassa säädettyä maksua ei ole 
maksettu määräpäivään mennessä, 
komissio vähentää maatalousrahastojen 
komiteaa kuultuaan maksamatta jäänyttä 
ylijäämämaksua vastaavan määrän
horisontaalisen asetuksen (EY) 
x artiklassa ja xx artiklan xx kohdassa 
tarkoitetuista kuukausittaisista maksuista. 
Ennen kuin komissio tekee päätöksensä, 
se ilmoittaa asiasta asianomaiselle 
jäsenvaltiolle, jonka on ilmoitettava 
kantansa viikon kuluessa. 
Horisontaalisen asetuksen (EY) 
XX artiklaa ei sovelleta.

103 y artikla
Tuottajien maksuosuus ylijäämämaksusta
Ylijäämämaksu jaetaan 
kokonaisuudessaan 103 x ja 
103 ac artiklan mukaisesti niiden 
tuottajien kesken, jotka ovat osaltaan 
aiheuttaneet 103 l artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten kiintiöiden 
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kulloisenkin ylityksen.
Tuottajien on maksettava jäsenvaltioille 
maksuosuutensa, joka on laskettu 103 z, 
ja 103 ac artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
yksinomaan sen vuoksi, että he ovat 
ylittäneet käytettävissä olevat kiintiönsä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 103 z
artiklan ja 103 ac artiklan 1 kohdan 
soveltamista.

103 z artikla
Toimituksia koskeva ylijäämämaksu

1. Ylijäämämaksun lopullista tilittämistä 
varten kunkin tuottajan toimittamia 
määriä korotetaan tai alennetaan 
todellisen rasvapitoisuuden ja 
viiterasvapitoisuuden mahdollisen eron 
huomioon ottamiseksi.
2. Kunkin tuottajan ylijäämämaksua 
koskeva maksuosuus vahvistetaan 
jäsenvaltion päätöksellä sen jälkeen, kun 
kansallisen toimituskiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta, joko suhteessa kunkin 
tuottajan tilakohtaisiin kiintiöihin tai 
jäsenvaltioiden vahvistamin 
puolueettomin perustein:
a) joko jäsenvaltiokohtaisesti sen määrän 
perusteella, kuinka paljon kunkin 
tuottajan kiintiö on ylittynyt;
b) tai ensin ostajakohtaisesti ja tämän 
jälkeen tarvittaessa jäsenvaltiokohtaisesti.

103 aa artikla
Ostajien rooli

1. Ostajat vastaavat maksuosuuden 
perimisestä asianomaisilta tuottajilta ja 
maksavat maksuosuudet jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 
komission 103 af artiklan d, f ja g kohdan 
mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistamaa määräaikaa noudattaen 
maksuosuusmäärän, jonka ostaja 
vähentää ylityksen aiheuttaneille 
tuottajille maksetusta maidon hinnasta tai 
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jonka ostaja perii muulla asianmukaisella 
tavalla.
2. Jos yksi ostaja korvaa yhden tai 
useamman ostajan joko kokonaan tai 
osittain, kyseessä olevan kahdentoista 
kuukauden jakson loppuajan osalta 
otetaan huomioon tuottajien käytettävissä 
olevat tilakohtaiset kiintiöt sen jälkeen, 
kun niistä on vähennetty jo toimitetut 
määrät ja niiden rasvapitoisuus on otettu 
huomioon. Tätä kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun tuottaja siirtyy yhdeltä 
ostajalta toiselle.
3. Jos tuottajan toimittamat määrät 
ylittävät viitekauden aikana kyseisen 
tuottajan käytettävissä olevan kiintiön, 
asianomainen jäsenvaltio voi päättää, että 
ostaja vähentää osan maidon hinnasta 
kaikkien sellaisten kyseisen tuottajan 
toimitusten osalta, jotka ylittävät kiintiön, 
ennakkona tuottajan maksuosuudesta 
jäsenvaltion vahvistamien 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltio voi antaa erityissäännöksiä, 
jotka mahdollistavat sen, että ostajat 
voivat vähentää ennakon, jos tuottajat 
toimittavat useille ostajille.

103 ab artikla
Hyväksyntä

Ostajan asema edellyttää 
ennakkohyväksyntää, jonka jäsenvaltio 
myöntää soveltaen perusteita, jotka 
komissio vahvistaa 103 ae artiklan 
f kohdan mukaisesti hyväksymillään 
delegoiduilla säädöksillä, ja noudattaen 
103 af artiklan i kohdan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettua 
menettelyä.

103 ac artikla
Suoramyyntiä koskeva ylijäämämaksu

1. Kun kyseessä on suoramyynti, kunkin 
tuottajan maksuosuus ylijäämämaksusta 
vahvistetaan jäsenvaltion päätöksellä 
sopivalla alueellisella tai kansallisella 
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tasolla sen jälkeen kun suoramyyntiin 
varatun kansallisen kiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
myydyn tai luovutetun tai myytyjen tai 
luovutettujen maitotuotteiden 
valmistamiseen käytetyn maidon 
kokonaismäärästä maksettavan tuottajien 
maksuosuuden laskuperusta soveltaen 
perusteita, jotka komissio on vahvistanut 
103 ae artiklan b kohdan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä.
3. Maidon rasvapitoisuuden tarkistamisia 
ei oteta huomioon maksun lopullisen 
tilityksen tekemisessä.
4. Komissio määrittelee 103 af artiklan 
d ja f kohdan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä miten ja 
milloin ylijäämämaksu maksetaan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

103 ad artikla
Liikaa maksetut tai maksamattomat 
määrät
1. Kun ylijäämämaksu on maksettava ja 
tuottajilta peritty maksuosuus on 
suurempi kuin kyseinen maksu 
toimitusten ja suoramyynnin yhteydessä, 
jäsenvaltio voi:
a) käyttää ylijäämän kokonaan tai osittain 
103 u artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen ja/tai
b) jakaa sen kokonaan tai osittain 
tuottajille, jotka
–·kuuluvat etuoikeutettuihin luokkiin, 
jotka jäsenvaltio on ottanut käyttöön 
komission 103 ae artiklan g kohdan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
vahvistamien puolueettomien perusteiden 
ja määräaikojen mukaisesti,
–·ovat joutuneet poikkeukselliseen 
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tilanteeseen tässä luvussa vahvistettuun 
maitoa ja muita maitotuotteita koskevaan 
kiintiöjärjestelmään liittymättömän 
kansallisen säännöksen vuoksi.
2. Jos ylijäämämaksua ei ole tarpeen 
maksaa, ostajien tai jäsenvaltion 
mahdollisesti perimät ennakot on 
palautettava viimeistään seuraavan 
kahdentoista kuukauden jakson lopussa.
3. Jos ostaja ei ole noudattanut velvoitetta 
periä tuottajien maksuosuus 
103 aa artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi 
periä maksamattomat määrät suoraan 
tuottajalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta seuraamuksia, joita se voi 
soveltaa sääntöjä rikkoneeseen ostajaan.
4. Jos tuottaja tai ostaja ei noudata 
maksupäivää, jäsenvaltiolle on 
maksettava komission 103 af artiklan 
e kohdan mukaisella 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistama 
viivästyskorko.

103 ae artikla
Delegoidut säädökset

Varmistaakseen, että 
maitokiintiöjärjestelmä täyttää 
tavoitteensa, joita ovat erityisesti 
tilakohtaisen kiintiön tehokas käyttö ja 
maksun moitteeton laskenta, periminen ja 
käyttö, komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä säännöt, jotka koskevat
a) kiintiön väliaikaisia ja lopullisia 
muunnoksia;
b) käyttämättömien kiintiöiden 
uudelleenjakoa;
c) vähimmäisrajaa rasvapitoisuuden 
tarkistamiseksi; 
d) tuottajien velvollisuutta toimittaa 
hyväksytyille ostajille;
e) kriteereitä, joita jäsenvaltiot soveltavat 
hyväksyessään ostajia;
f) liikaa perittyjen maksujen 
uudelleenjakoa koskevia objektiivisia 
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perusteita;
g) "suoramyynnin" määritelmän 
mukauttamista ottaen huomioon 
103 k artiklan f alakohdassa annettu 
"toimituksen" määritelmä. 

103 af artikla
Täytäntöönpanosäädökset

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa kiintiöjärjestelmän 
soveltamiseksi tarvittavat säännöt, 
mukaan lukien seuraavat:
a) kiintiön lopullisia muunnoksia – ja 
jäsenvaltioille tiedotettuaan – kansallisen 
kiintiön jakamista toimitusten ja 
suoramyynnin kesken; 
b) tilakohtaisen kiintiön 
rasvapitoisuuskertoimen vahvistamista ja 
rasvapitoisuuden tarkistamista; 
c) jäsenvaltioiden määrittelemät 
maitoekvivalentit;
d) maksun maksamisen menettely, 
aikataulu ja toteutus, lisämaksun 
uudelleenjakaminen sekä vähennykset tai
ennakot silloin, kun aikataulu on kireä;
e) viivästyskorkojen asettaminen ja 
maksuun liittyvät asiaankuuluvat 
kustannukset;
f) uusista määritelmistä tiedottaminen 
tuottajille, tilakohtaisen kiintiön 
tiedoksianto ja maksusta ilmoittaminen;
g) maitoalan lisämaksuun liittyvien 
hakemusten ja sopimusten tiedoksianto;
h) toimituksia koskevien tilitysten ja 
suoramyynti-ilmoitusten laatiminen; 
i) ostajien ja tuottajien velvollisuus laatia 
ilmoituksia, pitää kirjaa ja toimittaa 
tietoja;
j) toimituksia ja suoramyyntiä koskevat 
tarkastukset.

Or. es
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Tarkistus 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto II – luku II – jakso III – alajakso 1 (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 Alajakso
MAITOALAN TUOTANNON 
RAJOITTAMISTA KOSKEVA 

JÄRJESTELMÄ
103 k artikla
Määritelmät

1. Tässä jaksossa sovelletaan seuraavia 
määritelmiä:
a) "maidolla" yhdestä tai useammasta 
lehmästä lypsettyä tuotetta;
b) "muilla maitotuotteilla" muita 
maitotuotteita kuin maitoa, erityisesti 
rasvatonta maitoa, kermaa, voita, 
jogurttia ja juustoa, jotka muunnetaan 
tarvittaessa maitoekvivalentiksi 
soveltamalla niihin kertoimia, jotka 
komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä; 
c) "tuottajalla" viljelijää, jonka tila 
sijaitsee jonkin jäsenvaltion 
maantieteellisellä alueella ja joka tuottaa 
ja pitää kaupan maitoa tai joka 
valmistautuu harjoittamaan tällaista 
toimintaa hyvin pian; 
d) "tilalla" suoria tukia koskevan EU:n 
asetuksen 4 artiklassa määriteltyjä 
paikkoja;
e) "ostajalla" yritystä tai ryhmää, joka 
ostaa maitoa tuottajilta
– kerätäkseen, pakatakseen, 
varastoidakseen, jäähdyttääkseen tai 
jalostaakseen sitä, myös toimeksiantona,
– myydäkseen sen yhdelle tai useammalle 
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maitoa tai muita maitotuotteita 
käsittelevälle tai jalostavalle yritykselle;
f) "toimituksella" kaikkia tuottajan 
suorittamia maidon, ei kuitenkaan 
muiden maitotuotteiden, toimituksia 
ostajalle riippumatta siitä, hoitaako 
kuljetuksen tuottaja, ostaja, nämä tuotteet 
käsittelevä tai jalostava yritys taikka jokin 
kolmas osapuoli; 
g) "suoramyynnillä" tuottajan 
suorittamaa maidon myyntiä tai siirtoa 
suoraan kuluttajalle sekä tuottajan 
suorittamaa muiden maitotuotteiden 
myyntiä tai siirtoa;
h) "kaupan pitämisellä" maidon 
toimittamista taikka maidon tai muiden 
maitotuotteiden suoramyyntiä; 
i) "tilakohtaisella kiintiöllä" tuottajan 
kiintiötä kunkin kahdentoista kuukauden 
jakson 1 päivänä huhtikuuta; 
j) "kansallisella kiintiöllä" kullekin 
jäsenvaltiolle vahvistettua 103 l artiklassa 
tarkoitettua kiintiötä; 
k) "käytettävissä olevalla kiintiöllä" 
tuottajien 31 päivänä maaliskuuta 
käytettävissä olevaa kiintiötä sen 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jolle ylijäämämaksu on laskettu, ottaen 
huomioon kaikki kyseisen kahdentoista 
kuukauden jakson aikana tehdyt, tässä 
asetuksessa säädetyt siirrot, myynnit, 
muuntamiset ja väliaikaiset uudelleenjaot. 
2. Edellä 1 kohdan e alakohdassa 
annetun määritelmän suhteen ostajana 
pidetään samalla maantieteellisellä 
alueella sijaitsevien ostajien ryhmittymää, 
joka tekee jäsentensä lukuun 
ylijäämämaksun suorittamisen kannalta 
tarpeellisia hallinnollisia ja 
kirjanpidollisia toimia. Tätä varten 
Kreikka katsotaan yhdeksi ainoaksi 
maantieteelliseksi alueeksi, ja se voi pitää 
julkista toimielintä ostajaryhmittymänä. 
3. Varmistaakseen erityisesti, ettei mikään 
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kaupan pidettävä maito- tai muu 
maitotuotemäärä jää kiintiöjärjestelmän 
ulkopuolelle, komissio voi f alakohdassa 
esitettyä "toimituksen" määritelmää 
noudattaen mukauttaa "suoramyynnin" 
määritelmää delegoiduilla säädöksillä. 

103 l artikla
Kansalliset kiintiöt

1. Viiden 1 päivänä huhtikuuta 2015 
alkavan peräkkäisen kahdentoista 
kuukauden jakson, jäljempänä 
"kahdentoista kuukauden jakso", aikana 
kaupan pidettävien maidon ja muiden 
maitotuotteiden kansalliset 
tuotantokiintiöt vahvistetaan liitteessä 
[VIIIa].
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kiintiöt 
jaetaan tuottajien kesken 103 m artiklan 
mukaisesti tekemällä ero toimitusten ja 
suoramyynnin välillä. Kansallisen 
kiintiön ylittäminen määritellään
kansallisella tasolla kussakin 
jäsenvaltiossa tämän jakson mukaisesti 
eriteltynä toimitusten ja suoramyynnin 
osalta. 
3. Liitteessä (VIIIa) esitetyt kansalliset 
kiintiöt vahvistetaan, jollei markkinoiden 
yleistilanteen vuoksi mahdollisesti 
tehtävästä tarkistuksesta ja tietyissä 
jäsenvaltioissa vallitsevista 
erityisolosuhteista muuta johdu. 
4. Bulgarian, Tšekin, Viron, Kyproksen, 
Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, 
Puolan, Romanian, Slovenian ja 
Slovakian kansalliseen kiintiöön on 
sisällyttävä kaikki maito tai maitomäärää 
vastaavat tuotteet, jotka on toimitettu 
ostajalle tai myyty suoraan, riippumatta 
siitä, onko ne tuotettu tai pidetty kaupan 
mainituissa maissa sovellettavan 
siirtymätoimenpiteen puitteissa. 
5. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
säännöt tämän luvun yhdenmukaiseksi 
soveltamiseksi unionissa. Kyseiset 
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säännöt voivat koskea menettelyjä, 
tiedonantoja ja teknisiä perusteita. 

103 m artikla
Tilakohtaiset kiintiöt

1. Tuottajien tilakohtaisen kiintiön tai 
tilakohtaisten kiintiöiden on 1 päivänä 
huhtikuuta 2015 vastattava heidän 
31 päivän maaliskuuta 2015 mukaisia 
tilakohtaisia kiintiöitään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 päivänä 
huhtikuuta 2015 tapahtuneita kiintiöiden 
siirtoja, myyntejä ja muuntamisia. 
2. Tuottajalla voi olla käytössään yksi tai 
kaksi tilakohtaista kiintiötä, joista toinen 
on toimituksia ja toinen suoramyyntiä 
varten. Ainoastaan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi muuntaa 
tuottajan kiintiöiden välistä jakoa 
tuottajan perustellusta pyynnöstä. 
3. Jos tuottajalla on kaksi kiintiötä, 
tuottajan mahdollinen ylijäämämaksu 
lasketaan erikseen kummankin kiintiön 
osalta. 
4. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä korottaa 
105 l artiklassa tarkoitetun Suomen 
kansallisen kiintiön toimituksia koskevan 
osuuden enintään 200 000 tonniin 
korvauksena suomalaisille SLOM-
tuottajille. Tämä unionin lainsäädännön 
mukaisesti jaettava varanto on käytettävä 
yksinomaan sellaisten tuottajien hyväksi, 
joiden kohdalla Euroopan unioniin 
liittyminen on vaikuttanut haitallisesti 
oikeuteen aloittaa tuotanto uudelleen. 
5. Jäljempänä 103 q artiklassa säädetyn 
kansallisen varannon täydentämiseksi 
mahdollisesti tehdyt vähennykset 
huomioon ottaen tilakohtaisia kiintiöitä 
mukautetaan tarvittaessa kunkin kyseessä 
olevan kahdentoista kuukauden jakson 
osalta, jotta tilakohtaisten 
toimituskiintiöiden summa ja 
tilakohtaisten suoramyyntikiintiöiden 
summa ei missään jäsenvaltiossa ylitä 
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103 o artiklan mukaisesti mukautettua 
vastaavaa kansallista kiintiötä. 

103 n artikla
Kansallisessa varannossa olevien 

kiintiöiden jako
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, 
joiden mukaisesti 103 q artiklassa 
säädetyssä kansallisessa varannossa 
olevat määrät voidaan joko 
kokonaisuudessaan tai osittain jakaa 
tuottajille komissiolle ilmoitettavien 
objektiivisten perusteiden mukaisesti. 

103 o artikla
Kiintiöiden hallinnointi

1. Komissio mukauttaa 103 af artiklan 
mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten 
kiintiöiden jakoa toimitusten ja 
suoramyynnin kesken kunkin jäsenvaltion 
ja kunkin jakson osalta ennen kyseisen 
jakson päättymistä ottaen huomioon 
tuottajien esittämät pyynnöt tilakohtaisten 
toimitus- ja suoramyyntikiintiöiden 
muuntamisesta. 
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain ennen komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamia 
päivämääriä ja komission 
täytäntöönpanosäädöksillä 162 artiklan 
mukaisesti vahvistamia sääntöjä 
noudattaen tiedot, joita tarvitaan 
a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
mukautuksen tekemiseksi; 
b) kunkin jäsenvaltion maksaman 
ylijäämämaksun laskemiseksi. 

103 p artikla
Rasvapitoisuus

1. Kullekin tuottajalle on vahvistettava 
viiterasvapitoisuus, jota sovelletaan tälle 
tuottajalle myönnettyyn tilakohtaiseen 
toimituskiintiöön. 
2. Tuottajille 31 päivänä maaliskuuta 
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2015 105 c artiklan 1 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen kiintiöiden osalta 
1 kohdassa tarkoitettu viiterasvapitoisuus 
on sama kuin kyseiseen kiintiöön 
mainittuna päivänä sovellettu 
viiterasvapitoisuus. 
3. Viiterasvapitoisuutta muutetaan 
103 m artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
muuntamisten yhteydessä ja hankittaessa, 
siirrettäessä tai väliaikaisesti siirrettäessä 
kiintiöitä noudattaen niitä sääntöjä, jotka 
komissio hyväksyy 103 af artiklan 
b kohdan mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä. 
4. Rasvapitoisuus, jota sovelletaan uusiin 
tuottajiin, joiden tilakohtainen 
toimituskiintiö on myönnetty 
kokonaisuudessaan kansallisesta 
varannosta, vahvistetaan komission 
103 af artiklan b kohdan mukaisesti 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 
5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tilakohtaista viiterasvapitoisuutta 
mukautetaan tarvittaessa tämän 
asetuksen tullessa voimaan ja sen jälkeen 
aina tarvittaessa kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson alussa, jotta kunkin 
jäsenvaltion tilakohtaisten edustavien 
rasvapitoisuuksien painotettu keskiarvo ei 
ylitä liitteessä [VIIIb] vahvistettua 
viiterasvapitoisuutta yli 0,1 grammalla 
kiloa kohden. 

103 q artikla
Kansallinen varanto

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto liitteessä [VIIIa] 
vahvistetuille kansallisille kiintiöille 
erityisesti 103 l artiklassa säädettyjä 
jakoja varten. Kansallista varantoa 
täydennetään tarvittaessa ottamalla 
takaisin 103 r artiklassa säädetyt määrät, 
peruuttamalla osa 103 w artiklassa 
säädetyistä siirroista tai tekemällä kaikista 
tilakohtaisista kiintiöistä tasavähennyksiä. 
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Kyseisten kiintiöiden alkuperäinen 
käyttötarkoitus (toimitukset tai 
suoramyynti) säilyy. 
2. Mahdolliset jäsenvaltiolle myönnetyt 
lisäkiintiöt sisällytetään ilman eri 
toimenpiteitä kansalliseen varantoon ja 
jaetaan toimituksiin ja suoramyyntiin 
ennakoitavissa olevien tarpeiden 
mukaisesti. 
3. Kansallisessa varannossa olevilla 
kiintiöillä ei ole viiterasvapitoisuutta. 

103 r artikla
Toiminnan harjoittamatta jättäminen

1. Kun tilakohtaisia kiintiöitä hallussaan 
pitävä luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö ei enää täytä jonkin 
kahdentoista kuukauden jakson aikana 
103 k artiklan a kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuja edellytyksiä, vastaavat 
määrät on siirrettävä kansalliseen 
varantoon viimeistään seuraavan 
kalenterivuoden 1 päivänä huhtikuuta, 
jollei kyseinen henkilö ryhdy uudelleen 
103 l artiklan c kohdan mukaiseksi 
tuottajaksi ennen mainittua päivää. 
Jos tällainen henkilö ryhtyy uudelleen 
tuottajaksi viimeistään määrien 
poistamista seuraavan toisen kahdentoista 
kuukauden jakson lopussa, häneltä otettu 
tilakohtainen kiintiö palautetaan hänelle 
kokonaan tai osittain viimeistään 
hakupäivää seuraavana 1 päivänä 
huhtikuuta. 
2. Jos tuottajat eivät pidä kaupan 
vähintään 85:tä prosenttia tilakohtaisesta 
kiintiöstään vähintään yhden 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jäsenvaltiot voivat päättää, onko 
käyttämätön kiintiö siirrettävä kokonaan 
tai osittain kansalliseen varantoon ja 
millä edellytyksillä tämä tapahtuu. 
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa edellytykset, 
joiden mukaisesti kiintiö jaetaan 
uudelleen kyseisille tuottajille, jos nämä 
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jatkavat kaupan pitämistä. 
3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
ylivoimaisen esteen tapauksissa eikä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, jotka vaikuttavat tilapäisesti 
kyseisten tuottajien tuotantokapasiteettiin 
ja jotka ovat toimivaltaisten 
viranomaisten tunnustamia. 

103 s artikla
Väliaikaiset siirrot

1. Jäsenvaltioiden on kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson loppuun mennessä 
sallittava, että tuottajat siirtävät kyseisen 
jakson aikana väliaikaisesti osan 
tilakohtaisista kiintiöistä, jotka ovat 
niiden käytettävissä mutta joita ne eivät 
aio käyttää. 
Jäsenvaltiot voivat säännellä siirtoja 
tuottajaluokkien tai 
maidontuotantorakenteiden perusteella, 
rajoittaa ne koskemaan ainoastaan ostajia 
tai rajoittaa ne alueiden sisäisiksi, sallia 
103 r artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa koko kiintiön siirtämisen ja 
määrittää, missä määrin siirtäjä voi uusia 
siirtoja.
2. Kukin jäsenvaltio voi päättää olla 
panematta 1 kohtaa täytäntöön toisen tai 
molempien seuraavista tekijöistä 
perusteella: 
a) tarve helpottaa rakenteellisia 
muutoksia ja mukautuksia; 
b) pakottava hallinnollinen tarve. 

103 t artikla
Kiintiöiden siirrot maa-alueen mukana

1. Tilakohtaiset kiintiöt siirtyvät tilan 
mukana sen haltuunsa ottavalle 
tuottajalle, kun tila myydään, vuokrataan 
tai se siirtyy perintönä, ennakkoperintönä 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, noudattaen 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka 
jäsenvaltio määrittelee ottaen huomioon 
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maidontuotantoon käytettävän pinta-alan 
tai muut objektiiviset perusteet ja 
tarvittaessa osapuolten välisen 
sopimuksen. Se osa kiintiöstä, jota ei 
siirretä tilan mukana, lisätään 
kansalliseen varantoon. 
2. Jos kiintiöt on siirretty tai siirretään 
1 kohdan mukaisesti maanvuokrauksella 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, jäsenvaltiot 
voivat päättää objektiivisin perustein ja 
sen varmistamiseksi, että kiintiöt jaetaan 
yksinomaan tuottajille, ettei kiintiötä 
siirretä tilan mukana. 
3. Kun maa-alue siirretään viranomaisille 
ja/tai kun julkinen etu niin vaatii tai kun 
siirto tapahtuu muista kuin maatalouteen 
perustuvista syistä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet osapuolten oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi ja ennen kaikkea se, 
että tällaisesta maa-alueesta luopuvat 
tuottajat voivat halutessaan jatkaa 
maidontuotantoa. 
4. Jos maanvuokraussopimus päättyy 
ilman, että sen jatkaminen on mahdollista 
vastaavilla ehdoilla, tai tilanteissa, joilla 
on vastaavia oikeudellisia vaikutuksia, ja 
jos osapuolet eivät pääse keskenään 
sopimukseen, kyseiset tilakohtaiset 
kiintiöt siirretään osittain tai kokonaan 
määrät haltuunsa ottavalle tuottajalle 
noudattaen säännöksiä, jotka jäsenvaltio 
antaa osapuolten oikeutetut edut 
huomioon ottaen. 

103 u artikla
Erityiset siirtotoimenpiteet

1. Jotta maidontuotannon 
rakenneuudistus onnistuisi tai ympäristöä 
voitaisiin parantaa, jäsenvaltiot voivat 
noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, 
jotka ne vahvistavat ottaen huomioon 
osapuolten oikeutetut edut 
a) myöntää tuottajille, jotka sitoutuvat 
lopettamaan pysyvästi maidontuotantonsa 
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kokonaan tai osittain, yhtenä tai 
useampana vuotuisena eränä 
maksettavan korvauksen ja siirtää näin 
vapautuneet tilakohtaiset kiintiöt 
kansalliseen varantoon; 
b) määritellä objektiivisin perustein 
edellytykset, joilla toimivaltainen 
viranomainen tai sen nimeämä elin voi 
myöntää tuottajille maksua vastaan
kahdentoista kuukauden jakson alussa 
tilakohtaiset kiintiöt, jotka ovat 
vapautuneet lopullisesti muilta tuottajilta 
edellisen kahdentoista kuukauden jakson 
päättyessä edellä mainitun maksun 
suuruista, yhtenä tai useampana 
vuotuisena eränä suoritettua korvausta 
vastaan;
c) keskittää ja valvoa kiintiöiden siirtoja, 
joiden mukana ei siirry maa-alueita; 
d) säätää, että tuottajalle myönnetään 
kyseinen tilakohtainen kiintiö silloin, kun 
maa-alue on siirretty ympäristön 
parantamiseksi, jos maa-alueesta luopuva 
tuottaja haluaa jatkaa maidontuotantoa; 
e) määritellä objektiivisin perustein alueet 
tai keräilyalueet, joilla sallitaan 
kiintiöiden lopulliset siirrot ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä 
maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi;
f) sallia tuottajan toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai sen nimeämälle 
elimelle osoittamasta hakemuksesta 
kiintiöiden lopullisen siirron ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä ja 
päinvastoin maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi tilalla tai tuotannon 
laajaperäistämisen edistämiseksi.
2. Edellä 1 kohta voidaan panna 
täytäntöön kansallisella tasolla, sopivalla 
alueellisella tasolla tai erityisillä 
keräilyalueilla. 

103 v artikla
Kiintiöiden säilyttäminen
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1. Kun on kyse 103 t ja 103 u artiklassa 
tarkoitetuista siirroista, jäsenvaltiot voivat 
objektiivisin perustein säilyttää osan 
tilakohtaisista kiintiöistä kansallisessa 
varannossaan.
2. Jos kiintiöitä on siirretty tai siirretään 
103 t ja 103 u artiklan mukaisesti niitä 
vastaavan maa-alueen mukana tai ilman 
maa-aluetta maanvuokrauksella tai 
muulla oikeudellisilta vaikutuksiltaan 
vastaavalla tavalla, jäsenvaltiot voivat 
päättää objektiivisin perustein, ja jotta 
kiintiöt jaetaan yksinomaan tuottajille, 
palautuuko siirretty kiintiö kokonaan tai 
osittain kansalliseen varantoon, ja millä 
ehdoilla se tapahtuu.

103 w artikla
Tuet kiintiöiden hankkimiseen

Mikään julkinen viranomainen ei saa 
myöntää kiintiöiden hankintaan suoraan 
liittyvää rahoitustukea kiintiöiden 
myyntiin, siirtoon tai jakoon tämän 
jakson mukaisesti.

103 x artikla
Ylijäämämaksu

1. Kansallisen kiintiön ulkopuolella 
kaupan pidetyistä maito- ja muista 
maitotuotemääristä peritään 
ylijäämämaksu.
Maksun määrä 100:aa kilogrammaa 
maitoa kohden on 27,83 euroa.
2. Jäsenvaltioiden on maksettava
yhteisölle erikseen toimitusten ja 
suoramyynnin osalta määritellyn 
kansallisen kiintiön ylityksestä johtuva 
ylijäämämaksu. Niiden on maksettava 
siitä 99 prosenttia 
maataloustukirahastolle kyseistä 
kahdentoista kuukauden jaksoa 
seuraavan 16 päivän lokakuuta ja 
30 päivän marraskuuta välisenä aikana.
3. Jos 1 kohdassa säädettyä maksua ei ole 
maksettu määräpäivään mennessä, 
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komissio vähentää maatalousrahastojen 
komiteaa kuultuaan maksamatta jäänyttä 
ylijäämämaksua vastaavan määrän 
horisontaalisen asetuksen (EY) x 
artiklassa ja xx artiklan xx kohdassa 
tarkoitetuista kuukausittaisista maksuista. 
Ennen kuin komissio tekee päätöksensä, 
se ilmoittaa asiasta asianomaiselle 
jäsenvaltiolle, jonka on ilmoitettava 
kantansa viikon kuluessa. 
Horisontaalisen asetuksen (EY) 
XX artiklaa ei sovelleta.

103 y artikla
Tuottajien maksuosuus ylijäämämaksusta
Ylijäämämaksu jaetaan 
kokonaisuudessaan 103 x ja 
103 ac artiklan mukaisesti niiden 
tuottajien kesken, jotka ovat osaltaan 
aiheuttaneet 103 l artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten kiintiöiden 
kulloisenkin ylityksen.
Tuottajien on maksettava jäsenvaltioille 
maksuosuutensa, joka on laskettu 103 z, 
ja 103 ac artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
yksinomaan sen vuoksi, että he ovat 
ylittäneet käytettävissä olevat kiintiönsä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
103 z artiklan ja 103 ac artiklan 1 kohdan 
soveltamista.

103 z artikla
Toimituksia koskeva ylijäämämaksu

1. Ylijäämämaksun lopullista tilittämistä 
varten kunkin tuottajan toimittamia 
määriä korotetaan tai alennetaan 
todellisen rasvapitoisuuden ja 
viiterasvapitoisuuden mahdollisen eron 
huomioon ottamiseksi.
2. Kunkin tuottajan ylijäämämaksua 
koskeva maksuosuus vahvistetaan 
jäsenvaltion päätöksellä sen jälkeen, kun 
kansallisen toimituskiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta, joko suhteessa kunkin 
tuottajan tilakohtaisiin kiintiöihin tai 
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jäsenvaltioiden vahvistamin 
puolueettomin perustein:
a) joko jäsenvaltiokohtaisesti sen määrän 
perusteella, kuinka paljon kunkin 
tuottajan kiintiö on ylittynyt;
b) tai ensin ostajakohtaisesti ja tämän 
jälkeen tarvittaessa jäsenvaltiokohtaisesti.

103 aa artikla
Ostajien rooli

1. Ostajat vastaavat maksuosuuden 
perimisestä asianomaisilta tuottajilta ja 
maksavat maksuosuudet jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 
komission 103 af artiklan d, f ja g kohdan 
mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistamaa määräaikaa noudattaen 
maksuosuusmäärän, jonka ostaja 
vähentää ylityksen aiheuttaneille 
tuottajille maksetusta maidon hinnasta tai 
jonka ostaja perii muulla asianmukaisella 
tavalla.
2. Jos yksi ostaja korvaa yhden tai 
useamman ostajan joko kokonaan tai 
osittain, kyseessä olevan kahdentoista 
kuukauden jakson loppuajan osalta 
otetaan huomioon tuottajien käytettävissä 
olevat tilakohtaiset kiintiöt sen jälkeen, 
kun niistä on vähennetty jo toimitetut 
määrät ja niiden rasvapitoisuus on otettu 
huomioon. Tätä kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun tuottaja siirtyy yhdeltä 
ostajalta toiselle.
3. Jos tuottajan toimittamat määrät 
ylittävät viitekauden aikana kyseisen 
tuottajan käytettävissä olevan kiintiön, 
asianomainen jäsenvaltio voi päättää, että 
ostaja vähentää osan maidon hinnasta 
kaikkien sellaisten kyseisen tuottajan 
toimitusten osalta, jotka ylittävät kiintiön, 
ennakkona tuottajan maksuosuudesta 
jäsenvaltion vahvistamien 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltio voi antaa erityissäännöksiä, 
jotka mahdollistavat sen, että ostajat 
voivat vähentää ennakon, jos tuottajat 
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toimittavat useille ostajille.
103 ab artikla
Hyväksyntä

Ostajan asema edellyttää 
ennakkohyväksyntää, jonka jäsenvaltio 
myöntää soveltaen perusteita, jotka 
komissio vahvistaa 103 ae artiklan 
f kohdan mukaisesti hyväksymillään 
delegoiduilla säädöksillä, ja noudattaen 
103 af artiklan i kohdan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettua 
menettelyä.

103 ac artikla
Suoramyyntiä koskeva ylijäämämaksu

1. Kun kyseessä on suoramyynti, kunkin 
tuottajan maksuosuus ylijäämämaksusta 
vahvistetaan jäsenvaltion päätöksellä 
sopivalla alueellisella tai kansallisella 
tasolla sen jälkeen kun suoramyyntiin 
varatun kansallisen kiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
myydyn tai luovutetun tai myytyjen tai 
luovutettujen maitotuotteiden 
valmistamiseen käytetyn maidon 
kokonaismäärästä maksettavan tuottajien 
maksuosuuden laskuperusta soveltaen 
perusteita, jotka komissio on vahvistanut 
103 ae artiklan b kohdan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä.
3. Maidon rasvapitoisuuden tarkistamisia 
ei oteta huomioon maksun lopullisen
tilityksen tekemisessä.
4. Komissio määrittelee 103 af artiklan 
d ja f kohdan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä miten ja 
milloin ylijäämämaksu maksetaan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

103 ad artikla
Liikaa maksetut tai maksamattomat 
määrät
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1. Kun ylijäämämaksu on maksettava ja 
tuottajilta peritty maksuosuus on 
suurempi kuin kyseinen maksu 
toimitusten ja suoramyynnin yhteydessä, 
jäsenvaltio voi:
a) käyttää ylijäämän kokonaan tai osittain 
103 u artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen ja/tai
b) jakaa sen kokonaan tai osittain 
tuottajille, jotka
–·kuuluvat etuoikeutettuihin luokkiin, 
jotka jäsenvaltio on ottanut käyttöön 
komission 103 ae artiklan g kohdan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
vahvistamien puolueettomien perusteiden 
ja määräaikojen mukaisesti,
– ovat joutuneet poikkeukselliseen 
tilanteeseen tässä luvussa vahvistettuun 
maitoa ja muita maitotuotteita koskevaan 
kiintiöjärjestelmään liittymättömän 
kansallisen säännöksen vuoksi.
2. Jos ylijäämämaksua ei ole tarpeen 
maksaa, ostajien tai jäsenvaltion 
mahdollisesti perimät ennakot on 
palautettava viimeistään seuraavan 
kahdentoista kuukauden jakson lopussa.
3. Jos ostaja ei ole noudattanut velvoitetta 
periä tuottajien maksuosuus 
103 aa artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi 
periä maksamattomat määrät suoraan 
tuottajalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta seuraamuksia, joita se voi 
soveltaa sääntöjä rikkoneeseen ostajaan.
4. Jos tuottaja tai ostaja ei noudata 
maksupäivää, jäsenvaltiolle on 
maksettava komission 103 af artiklan 
e kohdan mukaisella 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistama 
viivästyskorko.

103 ae artikla
Delegoidut säädökset

Varmistaakseen, että 
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maitokiintiöjärjestelmä täyttää 
tavoitteensa, joita ovat erityisesti 
tilakohtaisen kiintiön tehokas käyttö ja 
maksun moitteeton laskenta, periminen ja 
käyttö, komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä säännöt, jotka koskevat
a) kiintiön väliaikaisia ja lopullisia 
muunnoksia;
b) käyttämättömien kiintiöiden 
uudelleenjakoa;
c) vähimmäisrajaa rasvapitoisuuden 
tarkistamiseksi; 
d) tuottajien velvollisuutta toimittaa 
hyväksytyille ostajille;
e) kriteereitä, joita jäsenvaltiot soveltavat 
hyväksyessään ostajia;
f) liikaa perittyjen maksujen 
uudelleenjakoa koskevia objektiivisia
perusteita;
g) "suoramyynnin" määritelmän 
mukauttamista ottaen huomioon 
103 k artiklan f alakohdassa annettu 
"toimituksen" määritelmä. 

103 af artikla
Täytäntöönpanosäädökset

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa kiintiöjärjestelmän 
soveltamiseksi tarvittavat säännöt, 
mukaan lukien seuraavat:
a) kiintiön lopullisia muunnoksia – ja 
jäsenvaltioille tiedotettuaan – kansallisen 
kiintiön jakamista toimitusten ja 
suoramyynnin kesken; 
b) tilakohtaisen kiintiön 
rasvapitoisuuskertoimen vahvistamista ja 
rasvapitoisuuden tarkistamista; 
c) jäsenvaltioiden määrittelemät 
maitoekvivalentit;
d) maksun maksamisen menettely, 
aikataulu ja toteutus, lisämaksun 
uudelleenjakaminen sekä vähennykset tai
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ennakot silloin, kun aikataulu on kireä;
e) viivästyskorkojen asettaminen ja 
maksuun liittyvät asiaankuuluvat 
kustannukset;
f) uusista määritelmistä tiedottaminen 
tuottajille, tilakohtaisen kiintiön 
tiedoksianto ja maksusta ilmoittaminen;
g) maitoalan lisämaksuun liittyvien 
hakemusten ja sopimusten tiedoksianto;
h) toimituksia koskevien tilitysten ja 
suoramyynti-ilmoitusten laatiminen; 
i) ostajien ja tuottajien velvollisuus laatia 
ilmoituksia, pitää kirjaa ja toimittaa 
tietoja;
j) toimituksia ja suoramyyntiä koskevat 
tarkastukset.

Or. es

Tarkistus 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 k artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 k artikla
4 jakso

Määritelmät
1. Tässä jaksossa tarkoitetaan:
a) "maidolla" yhdestä tai useammasta 
lehmästä lypsettyä tuotetta;
b) "muilla maitotuotteilla" muita 
maitotuotteita kuin maitoa, erityisesti 
rasvatonta maitoa, kermaa, voita, 
jogurttia ja juustoa, jotka muunnetaan 
tarvittaessa maitoekvivalentiksi 
soveltamalla niihin kertoimia, jotka 
komissio vahvistaa 
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täytäntöönpanosäädöksillä; 
c) "tuottajalla" viljelijää, jonka tila 
sijaitsee jonkin jäsenvaltion 
maantieteellisellä alueella ja joka tuottaa 
ja pitää kaupan maitoa tai joka 
valmistautuu harjoittamaan tällaista 
toimintaa hyvin pian; 
d) "tilalla" asiakirjan COM(2011)0625/3 
4 artiklan b kohdassa määriteltyä tilaa;
e) "ostajalla" yritystä tai ryhmää, joka 
ostaa maitoa tuottajilta
– kerätäkseen, pakatakseen, 
varastoidakseen, jäähdyttääkseen tai 
jalostaakseen sitä, myös toimeksiantona,
–·myydäkseen sen yhdelle tai useammalle 
maitoa tai muita maitotuotteita 
käsittelevälle tai jalostavalle yritykselle;
f) "toimituksella" kaikkia tuottajan 
suorittamia maidon, ei kuitenkaan 
muiden maitotuotteiden, toimituksia 
ostajalle riippumatta siitä, hoitaako 
kuljetuksen tuottaja, ostaja, nämä tuotteet 
käsittelevä tai jalostava yritys taikka jokin 
kolmas osapuoli; 
g) "suoramyynnillä" tuottajan 
suorittamaa maidon myyntiä tai siirtoa 
suoraan kuluttajalle sekä tuottajan 
suorittamaa muiden maitotuotteiden 
myyntiä tai siirtoa;
h) "kaupan pitämisellä" maidon 
toimittamista taikka maidon tai muiden 
maitotuotteiden suoramyyntiä; 
i) "tilakohtaisella kiintiöllä" tuottajan 
kiintiötä kunkin kahdentoista kuukauden 
jakson 1 päivänä huhtikuuta; 
j) "kansallisella kiintiöllä" kullekin 
jäsenvaltiolle vahvistettua 105 c artiklassa 
tarkoitettua kiintiötä; 
k) "käytettävissä olevalla kiintiöllä" 
tuottajien 31 päivänä maaliskuuta 
käytettävissä olevaa kiintiötä sen 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jolle ylijäämämaksu on laskettu, ottaen 
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huomioon kaikki kyseisen kahdentoista 
kuukauden jakson aikana tehdyt, tässä 
asetuksessa säädetyt siirrot, myynnit, 
muuntamiset ja väliaikaiset uudelleenjaot. 
2. Edellä 1 kohdan e alakohdassa 
annetun määritelmän suhteen ostajana 
pidetään samalla maantieteellisellä 
alueella sijaitsevien ostajien ryhmittymää, 
joka tekee jäsentensä lukuun 
ylijäämämaksun suorittamisen kannalta 
tarpeellisia hallinnollisia ja 
kirjanpidollisia toimia. Tätä tarkoitusta 
varten Kreikka katsotaan yhdeksi 
ainoaksi maantieteelliseksi alueeksi, ja se 
voi pitää julkista toimielintä 
ostajaryhmittymänä. 
3. Varmistaakseen erityisesti, ettei mikään 
kaupan pidettävä maito- tai muu 
maitotuotemäärä jää kiintiöjärjestelmän 
ulkopuolelle, komissio voi 1 kohdan 
f alakohdassa esitettyä "toimituksen" 
määritelmää noudattaen mukauttaa 
"suoramyynnin" määritelmää 
delegoiduilla säädöksillä 105 x artiklan 
c kohdan mukaisesti. 

Or. pl

Tarkistus 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
103 k artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 alajakso
TUOTANNON 

VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
103 k artikla
Määritelmät

Tässä alajaksossa tarkoitetaan:
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a) "maidolla" yhdestä tai useammasta
lehmästä lypsettyä tuotetta;
b) "muilla maitotuotteilla" muita 
maitotuotteita kuin maitoa, kuten 
rasvatonta maitojauhetta, kermaa, voita, 
jogurttia ja juustoa, jotka muunnetaan 
tarvittaessa maitoekvivalentiksi 
soveltamalla niihin komission 
määrittelemiä muuttujia; 
c) "tuottajalla" viljelijää, jonka tila 
sijaitsee jonkin jäsenvaltion 
maantieteellisellä alueella ja joka tuottaa 
ja pitää kaupan maitoa tai joka 
valmistautuu harjoittamaan tällaista 
toimintaa hyvin pian; 
d) "tilalla" suorista maksuista annetun 
asetuksen (EU) N:o XXX 4 artiklassa 
määriteltyä tilaa; 
e) "ostajalla" yritystä tai ryhmää, joka 
ostaa maitoa tuottajilta
– kerätäkseen, pakatakseen, 
varastoidakseen, jäähdyttääkseen tai 
jalostaakseen sitä, myös toimeksiantona,
– myydäkseen sen yhdelle tai useammalle 
maitoa tai muita maitotuotteita 
käsittelevälle tai jalostavalle yritykselle.
Kuitenkin ostajana pidetään samalla 
maantieteellisellä alueella sijaitsevien 
ostajien ryhmittymää, joka tekee 
jäsentensä lukuun ylijäämämaksun 
suorittamisen kannalta tarpeellisia 
hallinnollisia ja kirjanpidollisia toimia. 
Tätä varten Kreikka katsotaan yhdeksi 
ainoaksi maantieteelliseksi alueeksi, ja se 
voi pitää julkista toimielintä 
ostajaryhmittymänä. 
f) "toimituksella" kaikkia tuottajan 
suorittamia maidon, ei kuitenkaan 
muiden maitotuotteiden, toimituksia 
ostajalle riippumatta siitä, hoitaako 
kuljetuksen tuottaja, ostaja, nämä tuotteet 
käsittelevä tai jalostava yritys taikka jokin 
kolmas osapuoli; 
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g) "suoramyynnillä" tuottajan 
suorittamaa maidon myyntiä tai siirtoa 
suoraan kuluttajalle sekä tuottajan 
suorittamaa muiden maitotuotteiden 
myyntiä tai siirtoa. Varmistaakseen 
erityisesti, ettei mikään kaupan pidettävä 
maito- tai muu maitotuotemäärä jää 
kiintiöjärjestelmän ulkopuolelle, komissio 
voi 1 kohdan f alakohdassa esitettyä 
"toimituksen" määritelmää noudattaen 
mukauttaa "suoramyynnin" määritelmää 
160 artiklan mukaisesti annetuilla 
delegoiduilla säädöksillä.
h) "kaupan pitämisellä" maidon 
toimittamista taikka maidon tai muiden 
maitotuotteiden suoramyyntiä; 
i) "tilakohtaisella kiintiöllä" tuottajan 
kiintiötä kunkin kahdentoista kuukauden 
jakson 1 päivänä huhtikuuta; 
j) "kansallisella kiintiöllä" kullekin 
jäsenvaltiolle vahvistettua 105 b artiklassa 
tarkoitettua kiintiötä; 
k) "käytettävissä olevalla kiintiöllä" 
tuottajien 31 päivänä maaliskuuta 
käytettävissä olevaa kiintiötä sen 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jolle ylijäämämaksu on laskettu, ottaen 
huomioon kaikki kyseisen kahdentoista 
kuukauden jakson aikana tehdyt, tässä 
asetuksessa säädetyt siirrot, myynnit, 
muuntamiset ja väliaikaiset uudelleenjaot. 

Or. pt

Tarkistus 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 l artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 l artikla
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2 alajakso
Kansalliset kiintiöt

1. Seitsemän 1 päivänä huhtikuuta 2014 
alkavan peräkkäisen kahdentoista 
kuukauden jakson, jäljempänä 
"kahdentoista kuukauden jakso", aikana 
kaupan pidettävien maidon ja muiden 
maitotuotteiden kansalliset 
tuotantokiintiöt vahvistetaan liitteessä 
[VIIa].
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kiintiöt 
jaetaan tuottajien kesken 105 d artiklan 
mukaisesti tekemällä ero toimitusten ja 
suoramyynnin välillä. Kansallisen 
kiintiön ylittäminen määritellään 
kansallisella tasolla kussakin 
jäsenvaltiossa tämän jakson mukaisesti 
eriteltynä toimitusten ja suoramyynnin 
osalta. 
3. Liitteessä (VIIa) esitetyt kansalliset 
kiintiöt vahvistetaan, jollei markkinoiden 
yleistilanteen vuoksi mahdollisesti 
tehtävästä tarkistuksesta ja tietyissä 
jäsenvaltioissa vallitsevista 
erityisolosuhteista muuta johdu. 
4. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
säännöt tämän luvun yhdenmukaiseksi 
täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioissa. 
Kyseiset säännöt voivat koskea 
menettelyjä, tiedonantoja ja teknisiä 
perusteita.

Or. pl

Tarkistus 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
103 l artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

103 l artikla
Maitoalan kansalliset kiintiöt

1. Seitsemän 1 päivänä huhtikuuta 2015 
alkavan peräkkäisen kahdentoista 
kuukauden jakson, jäljempänä 
"kahdentoista kuukauden jakso", aikana 
kaupan pidettävien maidon ja muiden 
maitotuotteiden kansalliset 
tuotantokiintiöt vahvistetaan uudessa 
liitteessä VI b.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kiintiöt 
jaetaan tuottajien kesken 105 c artiklan 
mukaisesti tekemällä ero toimitusten ja 
suoramyynnin välillä. Kansallisen 
kiintiön ylittäminen määritellään 
kansallisella tasolla kussakin 
jäsenvaltiossa tämän jakson mukaisesti 
eriteltynä toimitusten ja suoramyynnin 
osalta. 
3. Liitteessä VI b esitetyt kansalliset 
kiintiöt vahvistetaan, jollei markkinoiden 
yleistilanteen vuoksi mahdollisesti 
tehtävästä tarkistuksesta ja tietyissä 
jäsenvaltioissa vallitsevista 
erityisolosuhteista muuta johdu. 
4. Bulgarian, Tšekin, Viron, Kyproksen, 
Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, 
Puolan, Romanian, Slovenian ja 
Slovakian kansalliseen kiintiöön on 
sisällyttävä kaikki maito tai maitomäärää 
vastaavat tuotteet, jotka on toimitettu 
ostajalle tai myyty suoraan, riippumatta 
siitä, onko ne tuotettu tai pidetty kaupan 
mainituissa maissa sovellettavan 
siirtymätoimenpiteen puitteissa. 
5. Komissio vahvistaa 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti 
hyväksytyillä täytäntöönpanosäädöksillä 
tämän artiklan yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa koskevat 
säännöt. 
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Or. pt

Tarkistus 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 l artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 l artikla
Kansalliset kiintiöt

1. Seitsemän 1 päivänä huhtikuuta 2014 
alkavan peräkkäisen kahdentoista 
kuukauden jakson, jäljempänä 
"kahdentoista kuukauden jakso", aikana 
kaupan pidettävien maidon ja muiden 
maitotuotteiden kansalliset 
tuotantokiintiöt vahvistetaan liitteessä XX.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kiintiöt 
jaetaan tuottajien kesken 101 b artiklan 
mukaisesti tekemällä ero toimitusten ja 
suoramyynnin välillä. Kansallisen 
kiintiön ylittäminen määritellään 
kansallisella tasolla kussakin 
jäsenvaltiossa tämän jakson mukaisesti 
eriteltynä toimitusten ja suoramyynnin 
osalta. 
3. Liitteessä XX esitetyt kansalliset kiintiöt 
vahvistetaan, jollei markkinoiden 
yleistilanteen vuoksi mahdollisesti 
tehtävästä tarkistuksesta ja tietyissä 
jäsenvaltioissa vallitsevista 
erityisolosuhteista muuta johdu. 

Or. es

Tarkistus 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Ehdotus asetukseksi
103 m artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 m artikla
Tilakohtaiset kiintiöt

1. Tuottajien tilakohtaisen kiintiön tai 
tilakohtaisten kiintiöiden on 1 päivänä 
huhtikuuta 2014 vastattava heidän 
31 päivän maaliskuuta 2014 mukaisia 
tilakohtaisia kiintiöitään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 päivänä 
huhtikuuta 2014 tapahtuneita kiintiöiden 
siirtoja, myyntejä ja muuntamisia. 
2. Tuottajalla voi olla käytössään yksi tai 
kaksi tilakohtaista kiintiötä, joista toinen 
on toimituksia ja toinen suoramyyntiä 
varten. Ainoastaan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi muuntaa 
tuottajan kiintiöiden välistä jakoa 
tuottajan perustellusta pyynnöstä. 
3. Jos tuottajalla on kaksi kiintiötä, 
tuottajan mahdollinen ylijäämämaksu 
lasketaan erikseen kummankin kiintiön 
osalta. 
4. Jäljempänä 105 h artiklassa säädetyn 
kansallisen varannon täydentämiseksi 
mahdollisesti tehdyt vähennykset 
huomioon ottaen tilakohtaisia kiintiöitä 
mukautetaan tarvittaessa kunkin kyseessä 
olevan kahdentoista kuukauden jakson 
osalta, jotta tilakohtaisten 
toimituskiintiöiden summa ja 
tilakohtaisten suoramyyntikiintiöiden 
summa ei missään jäsenvaltiossa ylitä 
105 f artiklan mukaisesti mukautettua 
vastaavaa kansallista kiintiötä. 

Or. pl

Tarkistus 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
103 m artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 m artikla
Maitoalan tilakohtaiset kiintiöt

1. Tuottajien tilakohtaisten kiintiöiden on 
1 päivänä huhtikuuta 2015 vastattava 
heidän 31 päivän maaliskuuta 2015 
mukaisia tilakohtaisia kiintiöitään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
1 päivänä huhtikuuta 2015 tapahtuneita 
kiintiöiden siirtoja, myyntejä ja 
muuntamisia. 
2. Tuottajalla voi olla käytössään yksi tai 
kaksi tilakohtaista kiintiötä, joista toinen 
on toimituksia ja toinen suoramyyntiä 
varten. Ainoastaan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi muuntaa 
tuottajan kiintiöiden välistä jakoa 
tuottajan perustellusta pyynnöstä. 
3. Jos tuottajalla on kaksi kiintiötä, 
tuottajan mahdollinen ylijäämämaksu 
lasketaan erikseen kummankin kiintiön 
osalta. 
4. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä korottaa 
105 b artiklassa tarkoitetun Suomen 
kansallisen kiintiön toimituksia koskevan 
osuuden enintään 200 000 tonniin 
korvauksena suomalaisille SLOM-
tuottajille. Tämä unionin lainsäädännön 
mukaisesti jaettava varanto on käytettävä 
yksinomaan sellaisten tuottajien hyväksi, 
joiden kohdalla Euroopan unioniin 
liittyminen on vaikuttanut haitallisesti 
oikeuteen aloittaa tuotanto uudelleen. 
5. Jäljempänä 105 g artiklassa säädetyn 
kansallisen varannon täydentämiseksi 
mahdollisesti tehdyt vähennykset 
huomioon ottaen tilakohtaisia kiintiöitä 
mukautetaan tarvittaessa kunkin kyseessä 
olevan kahdentoista kuukauden jakson 
osalta, jotta tilakohtaisten 
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toimituskiintiöiden summa ja 
tilakohtaisten suoramyyntikiintiöiden 
summa ei missään jäsenvaltiossa ylitä 
105 e artiklan mukaisesti mukautettua 
vastaavaa kansallista kiintiötä. 

Or. pt

Tarkistus 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 m artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 m artikla
Tilakohtaiset kiintiöt

1. Tuottajien tilakohtaisen kiintiön tai 
tilakohtaisten kiintiöiden on 1 päivänä 
huhtikuuta 2014 vastattava heidän 
31 päivän maaliskuuta 2014 mukaisia 
tilakohtaisia kiintiöitään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 päivänä 
huhtikuuta 2014 tapahtuneita kiintiöiden 
siirtoja, myyntejä ja muuntamisia. 
2. Tuottajalla voi olla käytössään yksi tai 
kaksi tilakohtaista kiintiötä, joista toinen 
on toimituksia ja toinen suoramyyntiä 
varten. Ainoastaan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi muuntaa 
tuottajan kiintiöiden välistä jakoa 
tuottajan perustellusta pyynnöstä. 
3. Jos tuottajalla on kaksi kiintiötä, 
tuottajan mahdollinen ylijäämämaksu 
lasketaan erikseen kummankin kiintiön 
osalta. 
4. Jäljempänä 101 f artiklassa säädetyn 
kansallisen varannon täydentämiseksi 
mahdollisesti tehdyt vähennykset 
huomioon ottaen tilakohtaisia kiintiöitä 
mukautetaan tarvittaessa kunkin kyseessä 
olevan kahdentoista kuukauden jakson 
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osalta, jotta tilakohtaisten 
toimituskiintiöiden summa ja 
tilakohtaisten suoramyyntikiintiöiden 
summa ei missään jäsenvaltiossa ylitä 
101 d artiklan mukaisesti mukautettua 
vastaavaa kansallista kiintiötä. 

Or. es

Tarkistus 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 m artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 m artikla
Kansallisessa varannossa olevien 

kiintiöiden jako
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, 
joiden mukaisesti 105 h artiklassa 
säädetyssä kansallisessa varannossa 
olevat määrät voidaan joko 
kokonaisuudessaan tai osittain jakaa 
tuottajille komissiolle ilmoitettavien 
objektiivisten perusteiden mukaisesti. 

Or. pl

Tarkistus 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
103 n artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 n artikla
Kansallisessa varannossa olevien 

kiintiöiden jako
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Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, 
joiden mukaisesti 105 g artiklassa 
säädetyssä kansallisessa varannossa 
olevat määrät voidaan joko 
kokonaisuudessaan tai osittain jakaa 
tuottajille komissiolle ilmoitettavien 
objektiivisten perusteiden mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 n artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 n artikla
Kansallisessa varannossa olevien 

kiintiöiden jako
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, 
joiden mukaisesti 101 f artiklassa 
säädetyssä kansallisessa varannossa 
olevat määrät voidaan joko 
kokonaisuudessaan tai osittain jakaa 
tuottajille komissiolle ilmoitettavien 
objektiivisten perusteiden mukaisesti. 

Or. es

Tarkistus 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 o artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 o artikla
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Kiintiöiden hallinnointi
1. Komissio mukauttaa 105 y artiklan 
a kohdan mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten 
kiintiöiden jakoa toimitusten ja 
suoramyynnin kesken kunkin jäsenvaltion 
ja kunkin jakson osalta ennen kyseisen 
jakson päättymistä ottaen huomioon 
tuottajien esittämät pyynnöt tilakohtaisten 
toimitus- ja suoramyyntikiintiöiden 
muuntamisesta. 
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain ennen komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamia 
päivämääriä ja komission 
täytäntöönpanosäädöksillä 157 artiklan 
3 kohdan mukaisesti vahvistamia sääntöjä 
noudattaen tiedot, joita tarvitaan
a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
sopeutuksen tekemiseksi; 
b) kunkin jäsenvaltion maksaman 
ylijäämämaksun laskemiseksi. 
3. Tämän artiklan soveltamista koskevat 
säännöt vahvistetaan 105 y artiklan 
g kohdan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. pl

Tarkistus 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
103 o artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 o artikla
Kiintiöiden hallinnointi

1. Komissio mukauttaa 162 artiklan 
2 kohdan mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten 
kiintiöiden jakoa toimitusten ja 
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suoramyynnin kesken kunkin jäsenvaltion 
ja kunkin jakson osalta ennen kyseisen 
jakson päättymistä ottaen huomioon 
tuottajien esittämät pyynnöt tilakohtaisten 
toimitus- ja suoramyyntikiintiöiden 
muuntamisesta. 
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain ennen komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamia 
päivämääriä ja komission 
täytäntöönpanosäädöksillä 162 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistamia sääntöjä 
noudattaen tiedot, joita tarvitaan
a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
sopeutuksen tekemiseksi; 
b) kunkin jäsenvaltion maksaman 
ylijäämämaksun laskemiseksi. 

Or. pt

Tarkistus 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 o artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 o artikla
Kiintiöiden hallinnointi

1. Komissio mukauttaa kansallisten 
kiintiöiden jakoa toimitusten ja 
suoramyynnin kesken kunkin jäsenvaltion 
ja kunkin jakson osalta ennen kyseisen 
jakson päättymistä ottaen huomioon 
tuottajien esittämät pyynnöt tilakohtaisten 
toimitus- ja suoramyyntikiintiöiden 
muuntamisesta. 
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain ennen komission 
vahvistamia päivämääriä tiedot, joita 
tarvitaan
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a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
mukautuksen tekemiseksi; 
b) kunkin jäsenvaltion maksaman 
ylijäämämaksun laskemiseksi. 

Or. es

Tarkistus 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 p artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 p artikla
Rasvapitoisuus

1. Kullekin tuottajalle on vahvistettava 
viiterasvapitoisuus, jota sovelletaan tälle 
tuottajalle myönnettyyn tilakohtaiseen 
toimituskiintiöön. 
2. Tuottajille 31 päivänä maaliskuuta 
2014 105 c artiklan 1 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen kiintiöiden osalta 
1 kohdassa tarkoitettu viiterasvapitoisuus 
on sama kuin kyseiseen kiintiöön 
mainittuna päivänä sovellettu 
viiterasvapitoisuus. 
3. Viiterasvapitoisuutta muutetaan 
105 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
muuntamisten yhteydessä ja hankittaessa, 
siirrettäessä tai väliaikaisesti siirrettäessä 
kiintiöitä noudattaen niitä sääntöjä, jotka 
komissio hyväksyy 105 y artiklan 
b kohdan mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä. 
4. Rasvapitoisuus, jota sovelletaan uusiin 
tuottajiin, joiden tilakohtainen 
toimituskiintiö on myönnetty 
kokonaisuudessaan kansallisesta 
varannosta, vahvistetaan komission 
105 y artiklan b kohdan mukaisesti 
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annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 
5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tilakohtaista viiterasvapitoisuutta 
mukautetaan tarvittaessa tämän 
asetuksen tullessa voimaan ja sen jälkeen 
aina tarvittaessa kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson alussa, jotta kunkin 
jäsenvaltion tilakohtaisten edustavien 
rasvapitoisuuksien painotettu keskiarvo ei 
ylitä liitteessä VII b vahvistettua 
viiterasvapitoisuutta yli 0,1 grammalla 
kiloa kohden. 

Or. pl

Tarkistus 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
103 p artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 p artikla
Rasvapitoisuus

1. Kullekin tuottajalle on vahvistettava 
viiterasvapitoisuus, jota sovelletaan tälle 
tuottajalle myönnettyyn tilakohtaiseen 
toimituskiintiöön. 
2. Tuottajille 31 päivänä maaliskuuta 
2015 105 c artiklan 1 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen kiintiöiden osalta 
1 kohdassa tarkoitettu viiterasvapitoisuus 
on sama kuin kyseiseen kiintiöön 
mainittuna päivänä sovellettu 
viiterasvapitoisuus. 
3. Viiterasvapitoisuutta muutetaan 
105 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
muuntamisten yhteydessä ja hankittaessa, 
siirrettäessä tai väliaikaisesti siirrettäessä 
kiintiöitä noudattaen niitä sääntöjä, jotka 
komissio hyväksyy 162 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuilla 
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täytäntöönpanosäädöksillä. 
4. Rasvapitoisuus, jota sovelletaan uusiin 
tuottajiin, joiden tilakohtainen 
toimituskiintiö on myönnetty 
kokonaisuudessaan kansallisesta 
varannosta, vahvistetaan komission 
162 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 
5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tilakohtaista viiterasvapitoisuutta 
mukautetaan tarvittaessa tämän 
asetuksen tullessa voimaan ja sen jälkeen 
aina tarvittaessa kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson alussa, jotta kunkin 
jäsenvaltion tilakohtaisten edustavien 
rasvapitoisuuksien painotettu keskiarvo ei 
ylitä liitteessä VI a vahvistettua 
viiterasvapitoisuutta yli 0,1 grammalla 
kiloa kohden. 

Or. pt

Tarkistus 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 p artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 p artikla
Rasvapitoisuus

1. Kullekin tuottajalle on vahvistettava 
viiterasvapitoisuus, jota sovelletaan tälle 
tuottajalle myönnettyyn tilakohtaiseen 
toimituskiintiöön. 
2. Tuottajille 31 päivänä maaliskuuta 
2014 101 b artiklan 1 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen kiintiöiden osalta 
1 kohdassa tarkoitettu viiterasvapitoisuus 
on sama kuin kyseiseen kiintiöön 
mainittuna päivänä sovellettu 
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viiterasvapitoisuus. 
3. Viiterasvapitoisuutta muutetaan 
101 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
muuntamisten yhteydessä ja hankittaessa, 
siirrettäessä tai väliaikaisesti siirrettäessä 
kiintiöitä noudattaen niitä sääntöjä, jotka 
komissio hyväksyy. 
4. Rasvapitoisuus, jota sovelletaan uusiin 
tuottajiin, joiden tilakohtainen 
toimituskiintiö on myönnetty 
kokonaisuudessaan kansallisesta 
varannosta, vahvistetaan komission 
hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 
5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tilakohtaista viiterasvapitoisuutta 
mukautetaan tarvittaessa tämän 
asetuksen tullessa voimaan ja sen jälkeen 
aina tarvittaessa kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson alussa, jotta kunkin 
jäsenvaltion tilakohtaisten edustavien 
rasvapitoisuuksien painotettu keskiarvo ei 
ylitä liitteessä [X] vahvistettua 
viiterasvapitoisuutta yli 0,1 grammalla 
kiloa kohden. 

Or. es

Tarkistus 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 q artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 q artikla
Kansallinen varanto

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto liitteessä VIIb 
vahvistetuille kansallisille kiintiöille 
erityisesti 105 e artiklassa säädettyjä 
jakoja varten. Kansallista varantoa 
täydennetään tarvittaessa ottamalla 
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takaisin 105 i artiklassa säädetyt määrät, 
peruuttamalla osa 105 m artiklassa 
säädetyistä siirroista tai tekemällä kaikista 
tilakohtaisista kiintiöistä tasavähennyksiä. 
Kyseisten kiintiöiden alkuperäinen 
käyttötarkoitus (toimitukset tai 
suoramyynti) säilyy. 
2. Mahdolliset jäsenvaltiolle myönnetyt 
lisäkiintiöt sisällytetään ilman eri 
toimenpiteitä kansalliseen varantoon ja 
jaetaan toimituksiin ja suoramyyntiin 
ennakoitavissa olevien tarpeiden 
mukaisesti. 
3. Kansallisessa varannossa olevilla 
kiintiöillä ei ole viiterasvapitoisuutta. 

Or. pl

Tarkistus 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
103 q artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 q artikla
Kansallinen varanto

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto uudessa liitteessä VIb 
vahvistetuille kansallisille kiintiöille 
erityisesti 105 d artiklassa säädettyjä 
jakoja varten. Kansallista varantoa 
täydennetään tarvittaessa ottamalla 
takaisin 105 h artiklassa säädetyt määrät, 
peruuttamalla osa 105 l artiklassa 
säädetyistä siirroista tai tekemällä kaikista 
tilakohtaisista kiintiöistä tasavähennyksiä. 
Kyseisten kiintiöiden alkuperäinen 
käyttötarkoitus (toimitukset tai 
suoramyynti) säilyy. 
2. Mahdolliset jäsenvaltiolle myönnetyt 
lisäkiintiöt sisällytetään ilman eri 
toimenpiteitä kansalliseen varantoon ja 
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jaetaan toimituksiin ja suoramyyntiin 
ennakoitavissa olevien tarpeiden 
mukaisesti. 
3. Kansallisessa varannossa olevilla 
kiintiöillä ei ole viiterasvapitoisuutta. 

Or. pt

Tarkistus 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 q artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 q artikla
Kansallinen varanto

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto liitteessä … 
vahvistetuille kansallisille kiintiöille 
erityisesti 101 c artiklassa säädettyjä 
jakoja varten. 
Kansallista varantoa täydennetään 
tarvittaessa ottamalla takaisin 
101 g artiklassa säädetyt määrät, 
peruuttamalla osa 101 k artiklassa 
säädetyistä siirroista tai tekemällä kaikista 
tilakohtaisista kiintiöistä tasavähennyksiä. 
Kyseisten kiintiöiden alkuperäinen 
käyttötarkoitus (toimitukset tai 
suoramyynti) säilyy. 
2. Mahdolliset jäsenvaltiolle myönnetyt 
lisäkiintiöt sisällytetään ilman eri 
toimenpiteitä kansalliseen varantoon ja 
jaetaan toimituksiin ja suoramyyntiin 
ennakoitavissa olevien tarpeiden 
mukaisesti. 
3. Kansallisessa varannossa olevilla 
kiintiöillä ei ole viiterasvapitoisuutta. 

Or. es
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Tarkistus 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 r artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 r artikla
Toiminnan harjoittamatta jättäminen

1. Kun tilakohtaisia kiintiöitä hallussaan 
pitävä luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö ei enää täytä jonkin 
kahdentoista kuukauden jakson aikana 
105 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
edellytyksiä, vastaavat määrät on 
siirrettävä kansalliseen varantoon 
viimeistään seuraavan kalenterivuoden 
1 päivänä huhtikuuta, jollei kyseinen 
henkilö ryhdy uudelleen 105 b artiklan 
1 kohdan mukaiseksi tuottajaksi ennen 
mainittua päivää. 
Jos tällainen henkilö ryhtyy uudelleen 
tuottajaksi viimeistään määrien 
poistamista seuraavan toisen kahdentoista 
kuukauden jakson lopussa, häneltä otettu 
tilakohtainen kiintiö palautetaan hänelle 
kokonaan tai osittain viimeistään 
hakupäivää seuraavana 1 päivänä 
huhtikuuta. 
2. Jos tuottajat eivät pidä kaupan 
vähintään 85:tä prosenttia tilakohtaisesta 
kiintiöstään vähintään yhden 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jäsenvaltiot voivat päättää, onko 
käyttämätön kiintiö siirrettävä kokonaan 
tai osittain kansalliseen varantoon ja 
millä edellytyksillä tämä tapahtuu. 
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa edellytykset, 
joiden mukaisesti kiintiö jaetaan 
uudelleen kyseisille tuottajille, jos nämä 
jatkavat kaupan pitämistä. 
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3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
ylivoimaisen esteen tapauksissa eikä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, jotka vaikuttavat tilapäisesti 
kyseisten tuottajien tuotantokapasiteettiin 
ja jotka ovat toimivaltaisten 
viranomaisten tunnustamia. 

Or. pl

Tarkistus 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
103 r artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 r artikla
Toiminnan harjoittamatta jättäminen

1. Kun tilakohtaisia kiintiöitä hallussaan 
pitävä luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö ei enää täytä jonkin 
kahdentoista kuukauden jakson aikana 
105 a artiklan c kohdassa tarkoitettuja 
edellytyksiä, vastaavat määrät on 
siirrettävä kansalliseen varantoon 
viimeistään seuraavan kalenterivuoden 
1 päivänä huhtikuuta, jollei kyseinen 
henkilö ryhdy uudelleen 105 a artiklan 
1 kohdan mukaiseksi tuottajaksi ennen 
mainittua päivää. Jos tällainen henkilö 
ryhtyy uudelleen tuottajaksi viimeistään 
määrien poistamista seuraavan toisen 
kahdentoista kuukauden jakson lopussa, 
häneltä otettu tilakohtainen kiintiö 
palautetaan hänelle kokonaan tai osittain 
viimeistään hakupäivää seuraavana 
1 päivänä huhtikuuta.
2. Jos tuottaja ei pidä kaupan vähintään 
85:tä prosenttia tilakohtaisesta 
kiintiöstään vähintään yhden 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jäsenvaltiot voivat päättää, onko 
käyttämätön kiintiö siirrettävä kokonaan 
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tai osittain kansalliseen varantoon ja 
millä edellytyksillä tämä tapahtuu.
Jäsenvaltio voi vahvistaa edellytykset, 
joiden mukaisesti kiintiö jaetaan 
uudelleen kyseisille tuottajille, jos nämä 
jatkavat kaupan pitämistä.
3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
ylivoimaisen esteen tapauksissa eikä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, jotka vaikuttavat tilapäisesti 
kyseisten tuottajien tuotantokapasiteettiin 
ja jotka ovat toimivaltaisten 
viranomaisten tunnustamia. 

Or. pt

Tarkistus 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 r artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 r artikla
Toiminnan harjoittamatta jättäminen

1. Kun tilakohtaisia kiintiöitä hallussaan 
pitävä luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö lopettaa maidon tuotannon 
ja kaupan pitämisen kahdentoista 
kuukauden jakson aikana, vastaavat 
määrät on siirrettävä kansalliseen 
varantoon viimeistään seuraavan 
kalenterivuoden 1 päivänä huhtikuuta, 
jollei kyseinen henkilö ryhdy uudelleen
tuottajaksi ennen mainittua päivää. 
Jos tällainen henkilö ryhtyy uudelleen 
tuottajaksi viimeistään määrien 
poistamista seuraavan toisen kahdentoista 
kuukauden jakson lopussa, häneltä otettu 
tilakohtainen kiintiö palautetaan hänelle 
kokonaan tai osittain viimeistään 
hakupäivää seuraavana 1 päivänä 
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huhtikuuta. 
2. Jos tuottajat eivät pidä kaupan 
vähintään 85:tä prosenttia tilakohtaisesta 
kiintiöstään vähintään yhden 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jäsenvaltiot voivat päättää, onko 
käyttämätön kiintiö siirrettävä kokonaan 
tai osittain kansalliseen varantoon ja 
millä edellytyksillä tämä tapahtuu.
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa edellytykset, 
joiden mukaisesti kiintiö jaetaan 
uudelleen kyseisille tuottajille, jos nämä 
jatkavat kaupan pitämistä. 
3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
ylivoimaisen esteen tapauksissa eikä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, jotka vaikuttavat tilapäisesti 
kyseisten tuottajien tuotantokapasiteettiin 
ja jotka ovat toimivaltaisten 
viranomaisten tunnustamia.

Or. es

Tarkistus 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
103 s artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 s artikla
Väliaikaiset siirrot

1. Jäsenvaltioiden on kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson loppuun mennessä 
sallittava, että tuottajat siirtävät kyseisen 
jakson aikana väliaikaisesti osan 
tilakohtaisista kiintiöistä, jotka ovat 
niiden käytettävissä mutta joita ne eivät 
aio käyttää. 
Jäsenvaltiot voivat säännellä siirtoja 
tuottajaluokkien tai 
maidontuotantorakenteiden perusteella, 
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rajoittaa ne koskemaan ainoastaan ostajia 
tai rajoittaa ne alueiden sisäisiksi, sallia 
105 i artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa koko kiintiön siirtämisen ja 
määrittää, missä määrin siirtäjä voi uusia 
siirtoja.
2. Kukin jäsenvaltio voi päättää olla 
panematta 1 kohtaa täytäntöön toisen tai 
molempien seuraavista tekijöistä 
perusteella: 
a) tarve helpottaa rakenteellisia 
muutoksia ja mukautuksia; 
b) pakottava hallinnollinen tarve. 

Or. pl

Tarkistus 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
103 s artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 s artikla
Väliaikaiset siirrot

1. Jäsenvaltioiden on kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson loppuun mennessä 
sallittava, että tuottajat siirtävät kyseisen 
jakson aikana väliaikaisesti osan 
tilakohtaisista kiintiöistä, jotka ovat 
niiden käytettävissä mutta joita ne eivät 
aio käyttää. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirtoja tuottajaluokkien tai 
maidontuotantorakenteiden perusteella, 
rajoittaa ne koskemaan ainoastaan ostajia 
tai rajoittaa ne alueiden sisäisiksi, sallia 
105 h artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa koko kiintiön siirtämisen ja 
määrittää, missä määrin siirtäjä voi uusia 
siirtoja.
2. Kukin jäsenvaltio voi päättää olla 
panematta 1 kohtaa täytäntöön toisen tai 
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molempien seuraavista tekijöistä 
perusteella: 
a) tarve helpottaa rakenteellisia 
muutoksia ja mukautuksia; 
b) pakottava hallinnollinen tarve. 

Or. pt

Tarkistus 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 s artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 s artikla
Väliaikaiset siirrot

1. Jäsenvaltioiden on kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson loppuun mennessä 
sallittava, että tuottajat siirtävät kyseisen 
jakson aikana väliaikaisesti osan 
tilakohtaisista kiintiöistä, jotka ovat 
niiden käytettävissä mutta joita ne eivät 
aio käyttää. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirtoja tuottajaluokkien tai 
maidontuotantorakenteiden perusteella, 
rajoittaa ne koskemaan ainoastaan ostajia 
tai rajoittaa ne alueiden sisäisiksi, sallia 
101 g artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa koko kiintiön siirtämisen ja 
määrittää, missä määrin siirtäjä voi uusia 
siirtoja.
2. Kukin jäsenvaltio voi päättää olla 
panematta 1 kohtaa täytäntöön toisen tai 
molempien seuraavista tekijöistä 
perusteella: 
a) tarve helpottaa rakenteellisia 
muutoksia ja mukautuksia; 
b) pakottava hallinnollinen tarve. 

Or. es
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Tarkistus 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
103 t artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 t artikla
Kiintiöiden siirrot maa-alueen mukana

1. Tilakohtaiset kiintiöt siirtyvät tilan 
mukana sen haltuunsa ottavalle 
tuottajalle, kun tila myydään, vuokrataan 
tai se siirtyy perintönä, ennakkoperintönä 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, noudattaen 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka 
jäsenvaltio määrittelee ottaen huomioon 
maidontuotantoon käytettävän pinta-alan 
tai muut objektiiviset perusteet ja 
tarvittaessa osapuolten välisen 
sopimuksen. Se osa kiintiöstä, jota ei 
siirretä tilan mukana, lisätään 
kansalliseen varantoon. 
2. Jos kiintiöt on siirretty tai siirretään 
1 kohdan mukaisesti maanvuokrauksella 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, jäsenvaltiot 
voivat päättää objektiivisin perustein ja 
sen varmistamiseksi, että kiintiöt jaetaan 
yksinomaan tuottajille, ettei kiintiötä 
siirretä tilan mukana. 
3. Kun maa-alue siirretään viranomaisille 
ja/tai kun julkinen etu niin vaatii tai kun 
siirto tapahtuu muista kuin maatalouteen 
perustuvista syistä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet osapuolten oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi ja ennen kaikkea se, 
että tällaisesta maa-alueesta luopuvat 
tuottajat voivat halutessaan jatkaa 
maidontuotantoa. 
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4. Jos maanvuokraussopimus päättyy 
ilman, että sen jatkaminen on mahdollista 
vastaavilla ehdoilla, tai tilanteissa, joilla 
on vastaavia oikeudellisia vaikutuksia, ja 
jos osapuolet eivät pääse keskenään 
sopimukseen, kyseiset tilakohtaiset 
kiintiöt siirretään osittain tai kokonaan 
määrät haltuunsa ottavalle tuottajalle 
noudattaen säännöksiä, jotka jäsenvaltio 
antaa osapuolten oikeutetut edut 
huomioon ottaen. 

Or. pl

Tarkistus 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
103 t artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 t artikla
Kiintiöiden siirrot maa-alueen mukana

1. Tilakohtaiset kiintiöt siirtyvät tilan 
mukana sen haltuunsa ottavalle 
tuottajalle, kun tila myydään, vuokrataan 
tai se siirtyy perintönä, ennakkoperintönä 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, noudattaen 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka 
jäsenvaltio määrittelee ottaen huomioon 
maidontuotantoon käytettävän pinta-alan 
tai muut objektiiviset perusteet ja 
tarvittaessa osapuolten välisen 
sopimuksen. Se osa kiintiöstä, jota ei 
siirretä tilan mukana, lisätään 
kansalliseen varantoon. 
2. Jos kiintiöt on siirretty tai siirretään 
1 kohdan mukaisesti maanvuokrauksella 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, jäsenvaltiot 
voivat päättää objektiivisin perustein ja 
sen varmistamiseksi, että kiintiöt jaetaan 
yksinomaan tuottajille, ettei kiintiötä 
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siirretä tilan mukana. 
3. Kun maa-alue siirretään viranomaisille 
ja/tai kun julkinen etu niin vaatii tai kun 
siirto tapahtuu muista kuin maatalouteen 
perustuvista syistä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet osapuolten oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi ja ennen kaikkea se, 
että tällaisesta maa-alueesta luopuvat 
tuottajat voivat halutessaan jatkaa 
maidontuotantoa. 
4. Jos maanvuokraussopimus päättyy 
ilman, että sen jatkaminen on mahdollista 
vastaavilla ehdoilla, tai tilanteissa, joilla 
on vastaavia oikeudellisia vaikutuksia, ja 
jos osapuolet eivät pääse keskenään 
sopimukseen, kyseiset tilakohtaiset 
kiintiöt siirretään osittain tai kokonaan 
määrät haltuunsa ottavalle tuottajalle 
noudattaen säännöksiä, jotka jäsenvaltio 
antaa osapuolten oikeutetut edut 
huomioon ottaen. 

Or. pt

Tarkistus 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 t artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 t artikla
Kiintiöiden siirrot maa-alueen mukana

1. Tilakohtaiset kiintiöt siirtyvät tilan 
mukana sen haltuunsa ottavalle 
tuottajalle, kun tila myydään, vuokrataan 
tai se siirtyy perintönä, ennakkoperintönä 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, noudattaen 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka 
jäsenvaltio määrittelee ottaen huomioon 
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maidontuotantoon käytettävän pinta-alan 
tai muut objektiiviset perusteet ja 
tarvittaessa osapuolten välisen 
sopimuksen. Se osa kiintiöstä, jota ei 
siirretä tilan mukana, lisätään 
kansalliseen varantoon. 
2. Jos kiintiöt on siirretty tai siirretään 
1 kohdan mukaisesti maanvuokrauksella 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, jäsenvaltiot 
voivat päättää objektiivisin perustein ja 
sen varmistamiseksi, että kiintiöt jaetaan 
yksinomaan tuottajille, ettei kiintiötä 
siirretä tilan mukana. 
3. Kun maa-alue siirretään viranomaisille 
ja/tai kun julkinen etu niin vaatii tai kun 
siirto tapahtuu muista kuin maatalouteen 
perustuvista syistä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet osapuolten oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi ja ennen kaikkea se, 
että tällaisesta maa-alueesta luopuvat 
tuottajat voivat halutessaan jatkaa 
maidontuotantoa. 
4. Jos maanvuokraussopimus päättyy 
ilman, että sen jatkaminen on mahdollista 
vastaavilla ehdoilla, tai tilanteissa, joilla 
on vastaavia oikeudellisia vaikutuksia, ja 
jos osapuolet eivät pääse keskenään
sopimukseen, kyseiset tilakohtaiset 
kiintiöt siirretään osittain tai kokonaan 
määrät haltuunsa ottavalle tuottajalle 
noudattaen säännöksiä, jotka jäsenvaltio 
antaa osapuolten oikeutetut edut 
huomioon ottaen. 

Or. es

Tarkistus 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
103 u artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

103 u artikla
Erityiset siirtotoimenpiteet
1. Jotta maidontuotannon 
rakenneuudistus onnistuisi tai ympäristöä 
voitaisiin parantaa, jäsenvaltiot voivat 
noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, 
jotka ne vahvistavat ottaen huomioon 
osapuolten oikeutetut edut 
a) myöntää tuottajille, jotka sitoutuvat 
lopettamaan pysyvästi maidontuotantonsa 
kokonaan tai osittain, yhtenä tai 
useampana vuotuisena eränä 
maksettavan korvauksen ja siirtää näin 
vapautuneet tilakohtaiset kiintiöt 
kansalliseen varantoon; 
b) määritellä objektiivisin perustein 
edellytykset, joilla toimivaltainen 
viranomainen tai sen nimeämä elin voi 
myöntää tuottajille maksua vastaan 
kahdentoista kuukauden jakson alussa 
tilakohtaiset kiintiöt, jotka ovat 
vapautuneet lopullisesti muilta tuottajilta 
edellisen kahdentoista kuukauden jakson 
päättyessä edellä mainitun maksun 
suuruista, yhtenä tai useampana 
vuotuisena eränä suoritettua korvausta 
vastaan;
c) keskittää ja valvoa kiintiöiden siirtoja, 
joiden mukana ei siirry maa-alueita; 
d) säätää, että tuottajalle myönnetään 
kyseinen tilakohtainen kiintiö silloin, kun 
maa-alue on siirretty ympäristön 
parantamiseksi, jos maa-alueesta luopuva 
tuottaja haluaa jatkaa maidontuotantoa; 
e) määritellä objektiivisin perustein alueet 
tai keräilyalueet, joilla sallitaan 
kiintiöiden lopulliset siirrot ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä 
maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi;
f) sallia tuottajan toimivaltaiselle 
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viranomaiselle tai sen nimeämälle 
elimelle osoittamasta hakemuksesta 
kiintiöiden lopullisen siirron ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä ja 
päinvastoin maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi tilalla tai tuotannon 
laajaperäistämisen edistämiseksi.
2. Edellä 1 kohta voidaan panna 
täytäntöön kansallisella tasolla, sopivalla 
alueellisella tasolla tai erityisillä 
keräilyalueilla. 

Or. pl

Tarkistus 1546
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
103 u artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 u artikla
Erityiset siirtotoimenpiteet

1. Jotta maidontuotannon 
rakenneuudistus onnistuisi tai ympäristöä 
voitaisiin parantaa, jäsenvaltiot voivat 
noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, 
jotka ne vahvistavat ottaen huomioon 
osapuolten oikeutetut edut 
a) myöntää tuottajille, jotka sitoutuvat 
lopettamaan pysyvästi maidontuotantonsa 
kokonaan tai osittain, yhtenä tai 
useampana vuotuisena eränä 
maksettavan korvauksen ja siirtää näin 
vapautuneet tilakohtaiset kiintiöt 
kansalliseen varantoon; 
b) määritellä objektiivisin perustein 
edellytykset, joilla toimivaltainen 
viranomainen tai sen nimeämä elin voi 
myöntää tuottajille maksua vastaan 
kahdentoista kuukauden jakson alussa 
tilakohtaiset kiintiöt, jotka ovat 
vapautuneet lopullisesti muilta tuottajilta 
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edellisen kahdentoista kuukauden jakson 
päättyessä edellä mainitun maksun 
suuruista, yhtenä tai useampana 
vuotuisena eränä suoritettua korvausta 
vastaan;
c) keskittää ja valvoa kiintiöiden siirtoja, 
joiden mukana ei siirry maa-alueita; 
d) säätää, että tuottajalle myönnetään 
kyseinen tilakohtainen kiintiö silloin, kun 
maa-alue on siirretty ympäristön 
parantamiseksi, jos maa-alueesta luopuva 
tuottaja haluaa jatkaa maidontuotantoa; 
e) määritellä objektiivisin perustein alueet 
tai keräilyalueet, joilla sallitaan 
kiintiöiden lopulliset siirrot ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä 
maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi;
f) sallia tuottajan toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai sen nimeämälle 
elimelle osoittamasta hakemuksesta 
kiintiöiden lopullisen siirron ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä ja 
päinvastoin maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi tilalla tai tuotannon 
laajaperäistämisen edistämiseksi.
2. Edellä 1 kohta voidaan panna 
täytäntöön kansallisella tasolla, sopivalla 
alueellisella tasolla tai erityisillä 
keräilyalueilla. 

Or. pl

Tarkistus 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
103 u artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 u artikla
Erityiset siirtotoimenpiteet
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1. Jotta maidontuotannon 
rakenneuudistus onnistuisi tai ympäristöä 
voitaisiin parantaa, jäsenvaltiot voivat 
noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, 
jotka ne vahvistavat ottaen huomioon 
osapuolten oikeutetut edut 
a) myöntää tuottajille, jotka sitoutuvat
lopettamaan pysyvästi maidontuotantonsa 
kokonaan tai osittain, yhtenä tai 
useampana vuotuisena eränä 
maksettavan korvauksen ja siirtää näin 
vapautuneet tilakohtaiset kiintiöt 
kansalliseen varantoon; 
b) määritellä objektiivisin perustein 
edellytykset, joilla toimivaltainen 
viranomainen tai sen nimeämä elin voi 
myöntää tuottajille maksua vastaan 
kahdentoista kuukauden jakson alussa 
tilakohtaiset kiintiöt, jotka ovat 
vapautuneet lopullisesti muilta tuottajilta 
edellisen kahdentoista kuukauden jakson 
päättyessä edellä mainitun maksun 
suuruista, yhtenä tai useampana 
vuotuisena eränä suoritettua korvausta 
vastaan;
c) keskittää ja valvoa kiintiöiden siirtoja, 
joiden mukana ei siirry maa-alueita; 
d) säätää, että tuottajalle myönnetään 
kyseinen tilakohtainen kiintiö silloin, kun 
maa-alue on siirretty ympäristön 
parantamiseksi, jos maa-alueesta luopuva 
tuottaja haluaa jatkaa maidontuotantoa; 
e) määritellä objektiivisin perustein alueet 
tai keräilyalueet, joilla sallitaan 
kiintiöiden lopulliset siirrot ilman
vastaavien maa-alueiden siirtämistä 
maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi;
f) sallia tuottajan toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai sen nimeämälle 
elimelle osoittamasta hakemuksesta 
kiintiöiden lopullisen siirron ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä ja 
päinvastoin maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi tilalla tai tuotannon 
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laajaperäistämisen edistämiseksi.
2. Edellä 1 kohta voidaan panna 
täytäntöön kansallisella tasolla, sopivalla 
alueellisella tasolla tai erityisillä 
keräilyalueilla. 

Or. pt

Tarkistus 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 u artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 u artikla
Erityiset siirtotoimenpiteet

1. Jotta maidontuotannon 
rakenneuudistus onnistuisi tai ympäristöä 
voitaisiin parantaa, jäsenvaltiot voivat 
noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, 
jotka ne vahvistavat ottaen huomioon 
osapuolten oikeutetut edut 
a) myöntää tuottajille, jotka sitoutuvat 
lopettamaan pysyvästi maidontuotantonsa 
kokonaan tai osittain, yhtenä tai 
useampana vuotuisena eränä 
maksettavan korvauksen ja siirtää näin 
vapautuneet tilakohtaiset kiintiöt 
kansalliseen varantoon; 
b) määritellä objektiivisin perustein 
edellytykset, joilla toimivaltainen 
viranomainen tai sen nimeämä elin voi 
myöntää tuottajille maksua vastaan 
kahdentoista kuukauden jakson alussa 
tilakohtaiset kiintiöt, jotka ovat 
vapautuneet lopullisesti muilta tuottajilta 
edellisen kahdentoista kuukauden jakson 
päättyessä edellä mainitun maksun 
suuruista, yhtenä tai useampana 
vuotuisena eränä suoritettua korvausta 
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vastaan;
c) keskittää ja valvoa kiintiöiden siirtoja, 
joiden mukana ei siirry maa-alueita; 
d) säätää, että tuottajalle myönnetään 
kyseinen tilakohtainen kiintiö silloin, kun 
maa-alue on siirretty ympäristön 
parantamiseksi, jos maa-alueesta luopuva 
tuottaja haluaa jatkaa maidontuotantoa; 
e) määritellä objektiivisin perustein alueet 
tai keräilyalueet, joilla sallitaan 
kiintiöiden lopulliset siirrot ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä 
maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi;
f) sallia tuottajan toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai sen nimeämälle 
elimelle osoittamasta hakemuksesta 
kiintiöiden lopullisen siirron ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä ja 
päinvastoin maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi tilalla tai tuotannon 
laajaperäistämisen edistämiseksi.
2. Edellä 1 kohta voidaan panna 
täytäntöön kansallisella tasolla, sopivalla 
alueellisella tasolla tai erityisillä 
keräilyalueilla. 

Or. es


