
AM\909523FI.doc PE494.489v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2011/0281(COD)

25.7.2012

TARKISTUKSET
2095 - 2227

Mietintöluonnos
Michel Dantin
(PE485.843v01-00)

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

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



PE494.489v01-00 2/93 AM\909523FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\909523FI.doc 3/93 PE494.489v01-00

FI

Tarkistus 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
156 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi

Toimenpiteet erityisten käytännön 
ongelmien ratkaisemiseksi

Or. en

Tarkistus 2096
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
156 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kiireelliset 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ja 
perusteltuja erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Kyseiset toimenpiteet
voivat poiketa tämän asetuksen 
säännöksistä, mutta ainoastaan siinä määrin 
ja sellaisen ajan kuin on ehdottoman 
välttämätöntä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka ovat tarpeen 
ja perusteltuja erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi kiireellisissä tapauksissa. 
Nämä delegoidut säädökset voivat poiketa 
tämän asetuksen säännöksistä, mutta 
ainoastaan siinä määrin ja sellaisen ajan 
kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Or. de

Perustelu

Kiireellisyys ei ole peruste Lissabonin sopimuksessa vahvistettujen määräysten 
kumoamiseksi. Tällä erityisten ongelmien ratkaisemista koskevalla artiklalla voi olla 
kauaskantoisia poliittisia seurauksia, minkä vuoksi Euroopan parlamentin osallistuminen on 
ehdottoman välttämätöntä. 
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Tarkistus 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
156 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kiireelliset 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ja 
perusteltuja erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Kyseiset toimenpiteet 
voivat poiketa tämän asetuksen 
säännöksistä, mutta ainoastaan siinä määrin 
ja sellaisen ajan kuin on ehdottoman 
välttämätöntä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio ottaa 
täytäntöönpanosäädöksillä käyttöön
kiireelliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
ja perusteltuja erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Kyseiset toimenpiteet 
voivat poiketa tämän asetuksen sekä 
muiden yhteistä maatalouspolitiikkaa 
koskevien asetusten säännöksistä erityisten 
ongelmien ratkaisemiseksi, mutta 
ainoastaan siinä määrin ja sellaisen ajan 
kuin on ehdottoman välttämätöntä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Perustelu

Nopeat, kiireelliset toimet on toteutettava täytäntöönpanosäädösten avulla.

Tarkistus 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Ehdotus asetukseksi
156 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kiireelliset 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ja
perusteltuja erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Kyseiset toimenpiteet 
voivat poiketa tämän asetuksen 
säännöksistä, mutta ainoastaan siinä määrin 
ja sellaisen ajan kuin on ehdottoman 

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kiireelliset 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ja 
perusteltuja erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Kyseisiä toimenpiteitä 
voidaan soveltaa kaikkiin muihin 
maataloustuotteisiin paitsi liitteessä I 
olevan XXIV osan 2 jaksossa lueteltuihin 
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välttämätöntä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

tuotteisiin. Kyseiset toimenpiteet voivat 
poiketa tämän asetuksen säännöksistä, 
mutta ainoastaan siinä määrin ja sellaisen 
ajan kuin on ehdottoman välttämätöntä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa asetuksen soveltamisalaan yritetään sisällyttää kaikki 
maataloustuotteet, muun muassa peruna ja hevosenliha, joita ei ole aiemmin säännelty 
yhteisessä markkinajärjestelyssä.

Tarkistus 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
156 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kiireelliset 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ja 
perusteltuja erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Kyseiset toimenpiteet 
voivat poiketa tämän asetuksen 
säännöksistä, mutta ainoastaan siinä määrin 
ja sellaisen ajan kuin on ehdottoman 
välttämätöntä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kiireelliset 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ja 
perusteltuja erityisten käytännön 
ongelmien ratkaisemiseksi. Kyseiset 
toimenpiteet voivat poiketa tämän 
asetuksen säännöksistä, mutta ainoastaan 
siinä määrin ja sellaisen ajan kuin on 
ehdottoman välttämätöntä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2100
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
156 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi 162 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa
55 a artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, välittömästi sovellettavia 
delegoituja säädöksiä.

Or. de

Perustelu

Kiireellisyys ei ole peruste Lissabonin sopimuksessa vahvistettujen määräysten 
kumoamiseksi. Tällä erityisten ongelmien ratkaisemista koskevalla artiklalla voi olla 
kauaskantoisia poliittisia seurauksia, minkä vuoksi Euroopan parlamentin osallistuminen on 
ehdottoman välttämätöntä. 

Tarkistus 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
156 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi 162 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.

2. Komissio hyväksyy erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi 162 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
asianmukaisesti perustelluissa ja erittäin 
kiireellisissä tapauksissa välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.

Or. es

Tarkistus 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
156 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun komissio 156 artiklan mukaisesti 
toimiessaan ottaa käyttöön tuen tietyn 
alan toimijoille, unionin rahoitusta 
voidaan täydentää 109 c artiklassa 
tarkoitetuilla tasausrahastoilla. Komissio 
vahvistaa delegoidulla säädöksellä 
tällaisen lisätuen mahdollisen määrän 
suhteessa unionin tukeen. Jäsenvaltiot 
voivat päättää myöntää unionin tukea 
ainoastaan tasausrahastoon osallistuville 
toimijoille.

Or. fr

Tarkistus 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
156 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 a artikla
Toimenpiteet maidon ja maitotuotteiden 

markkinoiden vakavien 
epätasapainotilojen ratkaisemiseksi

1. Tilanteessa, jossa maidon ja 
maitotuotteiden markkinoilla ilmenee 
vakava epätasapaino, komissio voi päättää 
tuen myöntämisestä maidontuottajille, 
jotka vähentävät vapaaehtoisesti 
tuotantoaan vähintään viisi prosenttia 
verrattuna edellisen vuoden samaan 
ajankohtaan, vähintään kolmen 
kuukauden ajaksi, joka voidaan uusia.
2. Kun valmistaudutaan maitokiintiöiden 
lakkauttamiseen vuoden 2015 jälkeen, 
seuraavat toimet katsotaan joko 
tuotannon vähentämiseksi komission 
4 kohdan mukaisesti vahvistamin 
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edellytyksin tai markkinoiltapoiston 
muodoksi:
a) hyväntekeväisyysjärjestölle 
veloituksetta toimitettu maito;
b) maitokiintiöiden siirtäminen 
jäsenvaltioiden välillä kahdenvälisten 
sopimusten avulla;
c) maidon ja maitotuotteiden suora vienti 
kolmansiin maihin.
3. Unionin tukea olisi myönnettävä 
vaikutusten arvioinnin toteuttamiseen sen 
arvioimiseksi, voidaanko jäsenvaltioiden 
antaa käsitellä kiintiön ulkopuolista 
maitoa seuraavan markkinavuoden 
ensimmäisenä maidontuotantona.
4. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun ajanjakson 
aikana niiden yritysten tuotteet, jotka ovat 
ottaneet järjestelmän käyttöön 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
edellytysten mukaisesti, asetetaan
etusijalle, kun maidon ja maitotuotteiden 
markkinoilla sovelletaan II osan 
I osastossa tarkoitettuja 
interventiotoimenpiteitä.
5. Koska tämän mekanismin tehokas ja 
asianmukainen toiminta on taattava, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan
a) 1 kohdassa tarkoitettujen tuen ja 
maksujen määrä;
b) tukikelpoisuuden edellytykset;
c) mekanismin aktivointia koskevat 
erityiset edellytykset;
d) edellytykset, joiden täyttyessä 
2 kohdassa tarkoitettu maidon jakaminen 
veloituksetta hyväntekeväisyysjärjestöille 
voidaan katsoa tuotannon 
vähentämiseksi.

Or. en
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Perustelu

Ei pitäisi määrätä maksuja tuottaville viljelijöille, jotka valmistautuvat vapautettuihin 
markkinoihin.

Tarkistus 2104
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
156 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 a artikla
Toimenpiteet maidon ja maitotuotteiden 

markkinoiden vakavien 
epätasapainotilojen ratkaisemiseksi

1. Tilanteessa, jossa maidon ja 
maitotuotteiden markkinoilla ilmenee 
vakava epätasapaino, komissio päättää 
tuen myöntämisestä maidontuottajille, 
jotka vähentävät vapaaehtoisesti 
tuotantoaan vähintään viisi prosenttia 
verrattuna edellisen vuoden samaan 
ajankohtaan, vähintään kolmen 
kuukauden ajaksi, joka voidaan uusia.
Tukea myöntäessään komissio myös 
määrää maksuja maidontuottajille, jotka 
saman ajanjakson aikana lisäävät 
tuotantoaan samassa suhteessa.
Komissio käynnistää mekanismin, kun 
litrahinta on 0,24 euroa.
2. Hyväntekeväisyysjärjestöille 
veloituksetta toimitettu maito voidaan 
katsoa tuotannon vähentämiseksi 
komission 4 kohdan mukaisesti 
määrittämin edellytyksin.
3. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun ajanjakson 
aikana niiden yritysten tuotteet, jotka ovat 
ottaneet järjestelmän käyttöön 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
edellytysten mukaisesti, asetetaan 
etusijalle, kun maidon ja maitotuotteiden 
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markkinoilla sovelletaan II osan 
I osastossa tarkoitettuja 
interventiotoimenpiteitä.
4. Jotta voidaan taata tämän mekanismin 
tehokas ja asianmukainen toiminta, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan
a) 1 kohdassa tarkoitettujen tukien ja 
maksujen määrä;
b) tukikelpoisuuden edellytykset;
c) mekanismin aktivointia koskevat 
erityiset edellytykset;
d) edellytykset, joiden täyttyessä 
2 kohdassa tarkoitettu maidon jakaminen 
veloituksetta hyväntekeväisyysjärjestöille 
voidaan katsoa tuotannon 
vähentämiseksi.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että edellä kuvattu mekanismi käynnistetään ennen kuin interventio ja 
varastointi tulevat voimaan.

Tarkistus 2105
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
156 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 a artikla
Toimenpiteet maidon ja maitotuotteiden 

markkinoiden vakavien 
epätasapainotilojen ratkaisemiseksi

1. Tilanteessa, jossa maidon ja 
maitotuotteiden markkinoilla ilmenee 
vakava epätasapaino, komissio voi päättää 
eurooppalaisen elintarvikkeiden 
hintaseurantavälineen ohjeiden 
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mukaisesti tuen myöntämisestä 
maidontuottajille, jotka vähentävät 
vapaaehtoisesti tuotantoaan vähintään 
viisi prosenttia verrattuna edellisen 
vuoden samaan ajankohtaan, vähintään 
kolmen kuukauden ajaksi, joka voidaan 
uusia. Tukea myöntäessään komissio 
myös määrää eurooppalaisen 
elintarvikkeiden hintaseurantavälineen 
ohjeiden mukaisesti maksuja 
maidontuottajille, jotka saman ajanjakson 
aikana lisäävät tuotantoaan samassa 
suhteessa.
2. Hyväntekeväisyysjärjestöille 
veloituksetta toimitetut määrät voidaan 
katsoa tuotannon vähentämiseksi 
komission 4 kohdan mukaisesti 
määrittämin edellytyksin.
3. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun ajanjakson 
aikana niiden yritysten tuotteet, jotka ovat 
ottaneet järjestelmän käyttöön 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
edellytysten mukaisesti, asetetaan 
etusijalle, kun maidon ja maitotuotteiden 
markkinoilla sovelletaan II osan 
I osastossa tarkoitettuja 
interventiotoimenpiteitä.
4. Koska tämän mekanismin tehokas ja 
asianmukainen toiminta on taattava, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan
a) 1 kohdassa tarkoitettujen tuen ja 
maksujen määrä;
b) tukikelpoisuuden edellytykset;
c) mekanismin aktivointia koskevat 
erityiset edellytykset;
d) edellytykset, joiden täyttyessä 
2 kohdassa tarkoitettu maidon jakaminen 
veloituksetta hyväntekeväisyysjärjestöille 
voidaan katsoa tuotannon 
vähentämiseksi.
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Or. fr

Perustelu

Vapaaehtoisen tuotannon vähentämisen ja tuotantoaan lisääville tuottajille määrättävien 
maksujen olisi oltava mahdollisia myös muutoin kuin markkinakriisin aikana. Eurooppalaisen 
elintarvikkeiden hintaseurantavälineen olisi voitava käyttää tätä vaihtoehtoa jatkuvasti 
keinona, jolla voidaan mukauttaa markkinoilla olevia määriä.

Tarkistus 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
156 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 a artikla
Toimenpiteet maidon ja maitotuotteiden 

markkinoiden vakavien 
epätasapainotilojen ratkaisemiseksi

1. Tilanteessa, jossa maidon ja 
maitotuotteiden markkinoilla ilmenee 
vakava epätasapaino, komissio voi päättää 
tuen myöntämisestä maidontuottajille, 
jotka vähentävät vapaaehtoisesti 
tuotantoaan vähintään viisi prosenttia 
verrattuna edellisen vuoden samaan 
ajankohtaan, vähintään kolmen 
kuukauden ajaksi, joka voidaan uusia. 
Komissio määrää tukea myöntäessään 
edellytyksistä, jotka koskevat tuen 
takaisinmaksua noudattamatta jättämisen 
yhteydessä, sekä voimassa olevien 
sääntöjen mukaisesti perittävistä koroista.
2. Hyväntekeväisyysjärjestöille 
veloituksetta toimitetut määrät voidaan 
katsoa tuotannon vähentämiseksi 
komission 4 kohdan mukaisesti 
määrittämin edellytyksin.
3. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun ajanjakson 
aikana niiden yritysten tuotteet, jotka ovat 
ottaneet järjestelmän käyttöön 1 kohdan 
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ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
edellytysten mukaisesti, asetetaan 
etusijalle, kun maidon ja maitotuotteiden 
markkinoilla sovelletaan II osan 
I osastossa tarkoitettuja 
interventiotoimenpiteitä.
4. Koska tämän mekanismin tehokas ja 
asianmukainen toiminta on taattava, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan
a) maksettavan tuen ja korkojen määrä 
1 kohdassa tarkoitetun noudattamatta 
jättämisen yhteydessä;
b) tukikelpoisuuden edellytykset;
c) mekanismin aktivointia koskevat 
erityiset edellytykset;
d) edellytykset, joiden täyttyessä 
2 kohdassa tarkoitettu maidon jakaminen 
veloituksetta hyväntekeväisyysjärjestöille 
voidaan katsoa tuotannon 
vähentämiseksi.

Or. es

Perustelu

Sen lisäksi, että tuotantoaan lisääville tuottajille määrätään maksu, tuen yhteydessä olisi 
säädettävä edellytyksistä ja perittävistä koroista, jos tuotannon vähentämistä koskevia 
sitoumuksia ei noudateta.

Tarkistus 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
156 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 a artikla
Toimenpiteet maidon ja maitotuotteiden 
markkinoiden vakavien 
epätasapainotilojen ratkaisemiseksi voivat 
edellyttää tuotannon vähentämistä ja 
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jäsenvaltioiden ja/tai Euroopan komission 
myöntämää taloudellista tukea tuottajille, 
joihin vähennykset vaikuttavat.
Joissakin tapauksissa tuottajille voidaan 
määrätä maksu, kun tuotantotasoja on 
korotettu enemmän kuin maidon ja 
maitotuotteiden maailmanlaajuinen 
kysyntä on kasvanut.
Näitä toimenpiteitä ei pitäisi ottaa 
käyttöön, kun vakavat epätasapainotilat 
johtuvat poikkeuksellisista ja 
odottamattomista tapahtumista.

Or. en

Tarkistus 2108
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
156 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 a artikla
Jotta voidaan varmistaa vuoristoalueiden 
maatalouden järkiperäinen kehitys ja 
siten taata vuoristoalueiden 
maidontuottajien kohtuullinen elintaso, 
hyväksytyt tuottajaorganisaatiot voivat 
vuoristoalueilla 30 päivä huhtikuuta 2014 
alkaen laatia alueiden erityispiirteet 
huomioon ottaen toimintaohjelmia näiden 
tuottajien voittomarginaalien 
parantamiseksi. Unionin taloudellinen 
tuki on rajoitettu 4,1 prosenttiin kunkin 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta. Prosenttiosuutta 
voidaan kuitenkin korottaa 4,6 prosenttiin 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta 
edellyttäen, että määrä, joka ylittää 
4,1 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta, käytetään yksinomaan 
kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteisiin.
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Or. it

Tarkistus 2109
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
157 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
toimenpiteitä, joilla puututaan 
epäoikeudenmukaisiin kaupan 
käytäntöihin maataloudessa ja 
elintarvikeketjussa ja aloitetaan 
asianmukainen paikalla tehtävä julkinen 
valvonta, jolla selvitetään, noudattavatko 
taloudelliset toimijat näitä toimenpiteitä. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain 
selvitys näiden toimenpiteiden 
soveltamisesta ja tuloksista.

Or. es

Tarkistus 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
157 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ilmoitettavien tietojen luonne ja tyyppi; Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ilmoitettavien tietojen luonteen ja tyypin määritteleminen liittyy täytäntöönpanoon, sillä se ei 
johdu perussäädöksen keskeisistä osa-alueista. Se on itse asiassa täysin hallinnollinen päätös, 
joka olisi vahvistettava täytäntöönpanosäädöksellä arviointikomiteassa. Sen pitäminen 
delegoituna säädöksenä on liian epämääräistä.
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Tarkistus 2111
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
157 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) järjestelyt toimitettavien tietojen 
hallinnoimiseksi sekä säännöt, jotka 
koskevat tiedonantojen sisältöä, muotoa, 
aikataulua, toimittamistiheyttä ja 
määräaikoja;

Or. de

Tarkistus 2112
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
157 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) järjestelyt toimitettavien tietojen 
hallinnoimiseksi sekä säännöt, jotka 
koskevat tiedonantojen sisältöä, muotoa, 
aikataulua, toimittamistiheyttä ja 
määräaikoja;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

c a) ilmoitettavien tietojen luonne ja 
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tyyppi.

Or. es

Perustelu

Mukautetaan teksti vastaamaan 157 artiklan 2 kohtaan tehtyä tarkistusta.

Tarkistus 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

a a) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2016 kertomuksen, jossa 
arvioidaan 15 a artiklassa tarkoitettua 
tukea ja johon liitetään tarvittaessa 
aiheellisia ehdotuksia tuen muuttamisesta 
joksikin 16 artiklassa tarkoitetuista tuista.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että komission olisi laadittava arviointikertomus siitä, pitäisikö 
tämä pakollinen tuki säilyttää vai muuttaa vapaaehtoiseksi.

Tarkistus 2115
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

a a) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 kertomuksen 
kaninliha-alan markkinoiden kehityksestä 
ja erityisesti kyseistä alaa koskevien 
uusien sääntöjen (16, 112 ja 156 artikla) 
soveltamisesta, kulutussuuntauksista ja 
tilojen määrästä etenkin 
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maaseutualueilla; kertomukseen liitetään 
tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia;

Or. es

Tarkistus 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2016 kertomuksen, jossa 
arvioidaan 17 a artiklassa tarkoitettua 
tukea ja johon liitetään tarvittaessa 
aiheellisia ehdotuksia tuen muuttamisesta 
joksikin 16 artiklassa tarkoitetuista tuista.

Or. es

Perustelu

Arvioidaan vaikutuksia, joita aiheutuu voin yksityistä varastointia koskevan tuen 
muuttamisesta vapaaehtoiseksi.

Tarkistus 2117
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 kertomuksen, jossa 
arvioidaan markkinoiden 
hallinnointivälineiden toimintaa ja 
tehokkuutta erityisesti 10–17 a artiklan 
yhteydessä sekä niiden yhdenmukaisuutta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 39 artiklan mukaisen 
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tarvikkeiden saatavuuden varmistamista 
koskevan tavoitteen kanssa. Tutkimus 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhdessä sellaisten 
lainsäädäntöehdotusten kanssa, joita 
tarvitaan unionin laajuisen strategian 
käyttöönottamiseksi, jotta varmistetaan,
että tarvikkeet ovat unionin väestön 
saatavissa.

Or. es

Tarkistus 2118
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

b a) vuoden 2013 jälkeen joka kolmas 
vuosi kertomuksen yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita koskevista 
poikkeuksista, jotka koskevat 144 ja 
145 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia, 
päätöksiä ja menettelytapoja.

Or. en

Tarkistus 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015 kertomuksen 
markkinatilanteen kehityksestä naudan-
ja vasikanliha-, lampaan- ja vuohenliha-, 
sianliha-, siipikarja- ja kaninliha-, riisi-, 
kuivarehu-, raakatupakka-, hedelmä- ja 
vihannes- sekä oliiviöljy- ja viinialalla ja 
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erityisesti tämän asetuksen 104–
107 artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden mahdollisesta 
soveltamisesta kyseisiin aloihin.

Or. es

Tarkistus 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2013 kertomuksen ja aiheelliset 
lainsäädäntöehdotukset, joissa otetaan 
käyttöön vapaaehtoisten varattujen 
ilmaisujen järjestelmä naudan- ja 
vasikanliha-alalla tämän asetuksen 
67 d artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. Kertomukseen on sisällyttävä 
nykyiset vapaaehtoisia merkintöjä 
koskevat puitteet sekä kasvatusta, 
tuotantoa ja rehua koskevat 
asianmukaiset ilmaisut, jotka voivat tuoda 
lisäarvoa naudan- ja vasikanliha-alalla.

Or. es

Perustelu

Vapaaehtoiset merkinnät ovat erittäin tärkeitä naudan- ja vasikanliha-alalla. Siksi asetuksen 
(EY) N:o 1760/2000 tarkistamisen yhteydessä tehty ehdotus vapaaehtoisten merkintöjen 
lopettamiseksi olisi hylättävä, ja sen sijaan olisi otettava käyttöön vapaaehtoisten varattujen 
ilmaisujen järjestelmä, joka vahvistetaan kaupan pitämisen vaatimusten avulla.

Tarkistus 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

b a) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2014 kertomuksen 
mahdollisuudesta ottaa käyttöön 
seuraavia tuotteita koskevat erityiset 
markkinointisäännöt:
– sianliha;
– lampaan- ja vuohenliha.
Kertomuksessa on esitettävä kaikki 
asianomaiset säännökset, jotka komissio 
aikoo ehdottaa delegoiduilla säädöksillä.

Or. fr

Tarkistus 2122
Béla Glattfelder

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2018 kertomuksen sokerialan 
markkinatilanteen kehityksestä, 
asianmukaisista toimista nykyisen 
kiintiöjärjestelmän keskeyttämiseksi ja 
alan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen 
ja kiinnittää kertomuksessa erityistä 
huomiota siihen, että on säilytettävä 
oikeudenmukainen sopimusjärjestelmä ja 
sokerin hintaa koskeva 
ilmoitusjärjestelmä; kertomukseen 
liitetään tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia.

Or. en

Perustelu

Tekninen tarkistus, jonka tavoitteena on lisätä yhdenmukaisuutta johdanto-osan (parlamentin 
jäsenen Dantinin tarkistus 43) kanssa, sillä siinä viitataan heinäkuuhun. Heinäkuu olisi 
asianmukaisempi, koska se on lähempänä markkinointivuoden (lokakuusta syyskuuhun) 
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loppua, ja komissiolla olisi näin ollen käytettävissään enemmän tietoa markkinatilanteesta 
arvionsa tekemiseen.

Tarkistus 2123
Robert Sturdy

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2018 kertomuksen sokerialan 
markkinatilanteen kehityksestä, 
asianmukaisista toimista nykyisen 
kiintiöjärjestelmän keskeyttämiseksi ja 
alan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen 
ja kiinnittää kertomuksessa erityistä 
huomiota siihen, että on säilytettävä 
oikeudenmukainen sopimusjärjestelmä ja 
sokerin hintaa koskeva 
ilmoitusjärjestelmä; kertomukseen 
liitetään tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 2124
Janusz Wojciechowski

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2018 kertomuksen sokerialan 
markkinatilanteen kehityksestä, 
asianmukaisista toimista nykyisen 
kiintiöjärjestelmän keskeyttämiseksi ja 
alan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen 
ja kiinnittää kertomuksessa erityistä 
huomiota siihen, että on säilytettävä 
oikeudenmukainen sopimusjärjestelmä ja 
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sokerin hintaa koskeva 
ilmoitusjärjestelmä; kertomukseen 
liitetään tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia.

Or. pl

Tarkistus 2125
Jean-Paul Gauzès

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2018 kertomuksen sokerialan 
markkinatilanteen kehityksestä, 
asianmukaisista toimista nykyisen 
kiintiöjärjestelmän keskeyttämiseksi ja 
alan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen 
ja kiinnittää kertomuksessa erityistä 
huomiota siihen, että on säilytettävä 
oikeudenmukainen sopimusjärjestelmä ja 
sokerin hintaa koskeva 
ilmoitusjärjestelmä; kertomukseen 
liitetään tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia.

Or. fr

Tarkistus 2126
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2018 kertomuksen sokerialan 
markkinatilanteen kehityksestä, 
asianmukaisista toimista nykyisen 
kiintiöjärjestelmän keskeyttämiseksi ja 
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alan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen 
ja kiinnittää kertomuksessa erityistä 
huomiota siihen, että on säilytettävä 
oikeudenmukainen sopimusjärjestelmä ja 
sokerin hintaa koskeva 
ilmoitusjärjestelmä; kertomukseen 
liitetään tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia.

Or. fr

Perustelu

Tekninen tarkistus, jonka tavoitteena on lisätä tekstin yhdenmukaisuutta johdanto-osan 
84 b kappaleen (esittelijän ehdottama tarkistus 43) kanssa, sillä siinä todetaan, että kertomus 
olisi toimitettava heinäkuuhun 2018 mennessä. Kyseinen ajankohta olisi asianmukaisempi 
kuin tammikuu 2018, sillä se on lähempänä markkinointivuoden (lokakuusta syyskuuhun) 
loppua, ja komissiolla olisi näin ollen käytettävissään enemmän tietoa markkinatilannetta 
koskevan arvion tekemiseen.

Tarkistus 2127
Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2018 kertomuksen sokerialan 
markkinatilanteen kehityksestä, 
asianmukaisista toimista alan 
vakiinnuttamiseksi, nykyisen 
kiintiöjärjestelmän keskeyttämisen 
seurauksista ja toteutettavuudesta ja alan 
tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen ja 
kiinnittää kertomuksessa erityistä 
huomiota siihen, että on säilytettävä 
oikeudenmukainen sopimusjärjestelmä ja 
sokerin hintaa koskeva 
ilmoitusjärjestelmä; kertomukseen 
liitetään tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia

Or. fr
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Tarkistus 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 kertomuksen sokerialan 
markkinatilanteen kehityksestä ja 
erityisesti 104–107 artiklassa 
tarkoitettujen toimien mahdollisesta 
soveltamisesta tuotantokiintiöjärjestelmän 
päättymisen jälkeen.

Or. es

Tarkistus 2129
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 kertomuksen sokerialan 
markkinatilanteen kehityksestä.

Or. en

Tarkistus 2130
Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

b a) joka vuosi kertomuksen 
maataloustuotannon ja elintarvikeketjun 
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kilpailukyvystä ja kestävyydestä.

Or. es

Perustelu

Useissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa ja lausunnoissa on tehty selväksi, että 
maataloustuotannon kilpailukyky ja kestävyys ovat riippuvaisia siitä, että maatalouden ja 
elintarvikkeiden tuotantoketjussa ei ole epäoikeudenmukaisia kaupan käytäntöjä. On turhaa 
edistää tuottajien vahvuuksia, jos kilpailun vastaisia pullonkauloja on edelleen ja jos ei kyetä 
puuttumaan epäoikeudenmukaisiin kaupan käytäntöihin maatalouden ja elintarvikkeiden 
tuotantoketjun näkökulmasta.

Tarkistus 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017 kertomuksen maidon ja 
maitotuotteiden markkinoiden 
kehityksestä ja tarvittaessa toimista, joita 
toteutetaan kiintiöjärjestelmän 
asteittaiseksi lopettamiseksi.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on mukauttaa teksti vastaamaan maitokiintiöjärjestelmän 
säilyttämistä koskevaa ehdotusta.

Tarkistus 2132
Britta Reimers

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

b a) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 kertomuksen viinialan 
markkinatilanteen kehityksestä.

Or. en

Tarkistus 2133
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
158 artikla – 1 a kohta (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 
maito-, viini- ja sokerijuurikasalan 
kiintiöiden ja istutusoikeuksien 
lopettamista koskevien prosessien 
jatkamisesta tai tarkistamisesta. 

Or. pt

Tarkistus 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
158 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

158 a artikla
Tiedonannot etyylialkoholialalla

1. Jäsenvaltioiden on etyylialkoholialan 
tuotteiden osalta toimitettava komissiolle 
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seuraavat tiedot:
a) maatalousperäisen etyylialkoholin 
tuotanto hehtolitroina puhdasta 
alkoholia, eriteltynä alkoholin 
valmistukseen käytetyn tuotteen mukaan;
b) maatalousperäisen etyylialkoholin 
myynti hehtolitroina puhdasta alkoholia, 
eriteltynä käyttötarkoitusalan mukaan;
c) kyseisessä jäsenvaltiossa edellisen 
vuoden lopussa käytettävissä olleet 
maatalousperäisen etyylialkoholin 
varastot;
d) kuluvan vuoden tuotantoa koskevat 
arviot.
Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä näiden tietojen 
toimittamista koskevat säännöt ja 
erityisesti tietojen toimittamistiheyden ja 
käyttötarkoitusalojen määrittelyn.
2. Komissio laatii 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen ja muiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella 
täytäntöönpanosäädöksillä ilman 
323 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean apua tilaston unionin 
maatalousperäisen etyylialkoholin 
markkinoista edellisenä vuonna ja 
tilastoarvion kuluvalle vuodelle.
Unionin tilasto sisältää myös tietoja 
muusta kuin maatalousperäisestä 
etyylialkoholista. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä näiden tietojen 
täsmällisen sisällön ja menetelmät niiden 
keräämiseksi.
Tätä kohtaa sovellettaessa "muulla kuin 
maatalousperäisellä etyylialkoholilla"
tarkoitetaan CN-koodeihin 2207, 
2208 90 91 ja 2208 90 99 kuuluvia 
tuotteita, jotka on saatu muusta kuin 
perustamissopimuksen liitteessä I 
luetellusta tietystä maataloustuotteesta.
3. Komissio antaa jäsenvaltioille tiedoksi 
2 kohdassa tarkoitetut tilastot ja arviot.
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Or. en

Tarkistus 2135
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Määrärahat, jotka siirretään maatalousalan 
kriisivarauksesta Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen 14 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten ja menettelyn mukaisesti, 
asetetaan käytettäviksi sille vuodelle tai 
niille vuosille, jolloin lisätukea tarvitaan, 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin toimenpiteisiin, jotka 
toteutetaan tavanomaisesta 
markkinakehityksestä poikkeavissa 
olosuhteissa.

Määrärahat, jotka siirretään maatalousalan 
kriisivarauksesta Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen 14 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten ja menettelyn mukaisesti, 
asetetaan käytettäviksi sille vuodelle tai 
niille vuosille, jolloin lisätukea tarvitaan, 
tämän osan I luvun mukaisiin menoihin.

Or. en

Perustelu

Kriisivarauksesta myönnettävä rahoitus olisi osoitettava vain mekanismeihin, joista 
säädetään maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 
poikkeustoimenpiteitä koskevassa 154–156 artiklassa.

Tarkistus 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Määrärahat, jotka siirretään maatalousalan 
kriisivarauksesta Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 

Määrärahat, jotka siirretään maatalousalan 
kriisivarauksesta Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
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varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen 14 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten ja menettelyn mukaisesti, 
asetetaan käytettäviksi sille vuodelle tai 
niille vuosille, jolloin lisätukea tarvitaan, 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin toimenpiteisiin, jotka 
toteutetaan tavanomaisesta 
markkinakehityksestä poikkeavissa 
olosuhteissa.

varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen 14 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten ja menettelyn mukaisesti, 
asetetaan käytettäviksi sille vuodelle tai 
niille vuosille, jolloin lisätukea tarvitaan, 
tämän osan I luvun mukaisiin menoihin, 
jotka toteutetaan tavanomaisesta 
markkinakehityksestä poikkeavissa 
olosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Kriisivarauksesta myönnettävä rahoitus olisi osoitettava vain mekanismeihin, joista 
säädetään maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 
poikkeustoimenpiteitä koskevassa 154–156 artiklassa. Tällaiset toimet eivät vähentäisi 
komission valmiutta vastata kriisiin, vaan niillä varmistettaisiin, että kaikki varat käytetään 
toimiin, jotka eivät ole osa tavanomaista markkinoiden hallintaa, josta säädetään 
maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen muissa osissa.

Tarkistus 2137
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Määrärahat, jotka siirretään maatalousalan 
kriisivarauksesta Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen 14 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten ja menettelyn mukaisesti, 
asetetaan käytettäviksi sille vuodelle tai 
niille vuosille, jolloin lisätukea tarvitaan, 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
tavanomaisesta markkinakehityksestä 
poikkeavissa olosuhteissa.

Määrärahat, jotka siirretään maatalousalan 
kriisivarauksesta Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen 14 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten ja menettelyn mukaisesti, 
asetetaan käytettäviksi sille vuodelle tai 
niille vuosille, jolloin lisätukea tarvitaan, 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
tavanomaisesta markkinakehityksestä 
poikkeavissa olosuhteissa, tai jos 
7 artiklan 2 kohdassa vahvistetut 
viitehinnat osoittavat, että 
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tuotantokustannukset ovat nousseet 
merkittävästi.

Or. fr

Tarkistus 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa edellytykset, joiden 
perusteella määritellään, että kyseessä on 
'vakava markkinakriisi', ja joiden 
perusteella otetaan käyttöön 
poikkeuksellisia toimenpiteitä, joilla 
täydennetään tavanomaisia julkisten ja 
yksityisten markkinoiden 
hallintatoimenpiteitä sekä 
kriisivarauksesta myönnettävän 
rahoituksen automaattista saatavuutta.

Or. es

Tarkistus 2139
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Määrärahoja siirretään erityisesti 
menoihin, jotka liittyvät

Poistetaan.

a) II osan I osaston I lukuun;
b) III osan VI lukuun; ja
c) tämän osan I lukuun.

Or. en
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Perustelu

Kriisivarauksesta myönnettävä rahoitus olisi osoitettava vain mekanismeihin, joista 
säädetään maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 
poikkeustoimenpiteitä koskevassa 154–156 artiklassa.

Tarkistus 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Määrärahoja siirretään erityisesti 
menoihin, jotka liittyvät

Poistetaan.

a) II osan I osaston I lukuun;
b) III osan VI lukuun; ja
c) tämän osan I lukuun.

Or. en

Tarkistus 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) III osan VI lukuun; ja Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) II osan I osaston II luvun 3 ja 
4 jaksoon.

Or. es

Tarkistus 2143
Paolo De Castro

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

Komission teksti Tarkistus

c a) II osan I osaston II luvun 3 ja 
4 jaksoon. 

Or. it

Tarkistus 2144
Salvatore Caronna

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

Komission teksti Tarkistus

c a) II osan I osaston II luvun 3 ja 
4 jaksoon. 

Or. it

Tarkistus 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) II osan I osaston II luvun 3 jaksoon.

Or. es

Tarkistus 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tämän artiklan toisesta 
kohdasta poiketen päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä, että 
määrärahoja ei siirretä eräisiin mainitun 
kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin 
menoihin, jos ne ovat osa tavanomaista 
markkinoiden hallintaa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kriisivarauksesta myönnettävä rahoitus olisi osoitettava vain mekanismeihin, joista 
säädetään maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 
poikkeustoimenpiteitä koskevassa 154–156 artiklassa.

Tarkistus 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tämän artiklan toisesta 
kohdasta poiketen päättää 

Poistetaan.
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täytäntöönpanosäädöksillä, että 
määrärahoja ei siirretä eräisiin mainitun 
kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin 
menoihin, jos ne ovat osa tavanomaista 
markkinoiden hallintaa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2148
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tämän artiklan toisesta 
kohdasta poiketen päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä, että 
määrärahoja ei siirretä eräisiin mainitun 
kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin 
menoihin, jos ne ovat osa tavanomaista 
markkinoiden hallintaa. Tämä 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämän artiklan toisesta kohdasta poiketen 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti siten, että määrärahoja ei 
siirretä eräisiin mainitun kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuihin menoihin, jos 
ne ovat osa tavanomaista markkinoiden 
hallintaa.

Or. de

Tarkistus 2149
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
160 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulosta lukien valta antaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 

2. Siirretään komissiolle viideksi vuodeksi
tämän asetuksen voimaantulosta lukien 
valta antaa tässä asetuksessa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 
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säädöksiä. siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyvät 
tällaisen jatkamisen viimeistään kolme 
kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.
Euroopan parlamentti päättää asiasta 
jäsentensä enemmistöllä ja neuvosto 
määräenemmistöllä.

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentin tulisi vahvistaa aktiivisesti säädösvallan siirto komissiolle. Sen ei 
pitäisi joutua taistelemaan omien lainsäädäntöoikeuksien takaisin saamisesta EU:n sisällä.

Tarkistus 2150
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
160 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle viideksi vuodeksi
tämän asetuksen voimaantulosta lukien 
valta antaa tässä asetuksessa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.
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Or. de

Tarkistus 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
162 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 
4 kohdan kolmatta alakohtaa.

Or. es

Perustelu

Lisäys parantaa jäsenvaltioiden oikeusvarmuutta.

Tarkistus 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799]
seuraavien säännösten soveltamista 
kuitenkin jatketaan:

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 seuraavien 
säännösten soveltamista kuitenkin 
jatketaan:

Or. es

Tarkistus 2153
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799]
seuraavien säännösten soveltamista 
kuitenkin jatketaan:

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 seuraavien 
säännösten soveltamista kuitenkin 
jatketaan:

Or. en

Tarkistus 2154
Jean-Paul Gauzès

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

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799]
seuraavien säännösten soveltamista 
kuitenkin jatketaan:

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 seuraavien 
säännösten soveltamista kuitenkin 
jatketaan:

Or. fr

Tarkistus 2155
Janusz Wojciechowski

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

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799] 
seuraavien säännösten soveltamista 
kuitenkin jatketaan:

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 seuraavien 
säännösten soveltamista kuitenkin 
jatketaan:

Or. pl

Tarkistus 2156
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) sokerialalla II osan I osastoa, 248 
artiklaa, 260–262 artiklaa ja liitteessä III 
olevaa II osaa sovelletaan sokerin 
markkinointivuoden 2014/2015 
päättymispäivään 30 päivään syyskuuta 
2015;

a) sokerialalla kaikkia asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 säännöksiä ja siihen 
liittyviä täytäntöönpanoasetuksia 
sovelletaan sokerin markkinointivuoden 
2014/2015 päättymispäivään 30 päivään 
syyskuuta 2015; asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 51 artiklaa lakataan 
soveltamasta 1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. fr

Tarkistus 2157
Albert Deß

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

Komission teksti Tarkistus

a) sokerialalla II osan I osastoa, 248 
artiklaa, 260–262 artiklaa ja liitteessä III 
olevaa II osaa sovelletaan sokerin 
markkinointivuoden 2014/2015 
päättymispäivään 30 päivään syyskuuta
2015;

a) sokerialalla kaikkia asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 säännöksiä ja siihen 
liittyviä täytäntöönpanoasetuksia 
sovelletaan sokerin markkinointivuoden 
2014/2015 päättymispäivään 30 päivään 
syyskuuta 2015;

Or. en

Tarkistus 2158
Janusz Wojciechowski

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

Komission teksti Tarkistus

a) viinialalla sokerialalla II osan I osastoa, 
248 artiklaa, 260–262 artiklaa ja liitteessä 
III olevaa II osaa sovelletaan sokerin 
markkinointivuoden 2014/2015 
päättymispäivään 30 päivään syyskuuta 

a) sokerialalla kaikkia asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 säännöksiä ja siihen 
liittyviä täytäntöönpanoasetuksia 
sovelletaan sokerin markkinointivuoden 
2014/2015 päättymispäivään 30 päivään 
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2015; syyskuuta 2015;

Or. pl

Tarkistus 2159
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

a) sokerialalla II osan I osastoa, 248 
artiklaa, 260–262 artiklaa ja liitteessä III 
olevaa II osaa sovelletaan sokerin 
markkinointivuoden 2014/2015
päättymispäivään 30 päivään syyskuuta 
2015;

a) sokerialalla II osan I osastoa, 
248 artiklaa, 260–262 artiklaa ja 
liitteessä III olevaa II osaa sovelletaan 
sokerin markkinointivuoden 2016/2017
päättymispäivään 30 päivään 
syyskuuta 2017;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 2160
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

a) sokerialalla II osan I osastoa, 248 
artiklaa, 260–262 artiklaa ja liitteessä III 
olevaa II osaa sovelletaan sokerin 
markkinointivuoden 2014/2015
päättymispäivään 30 päivään syyskuuta 
2015;

a) sokerialalla II osan I osastoa, 
248 artiklaa, 260–262 artiklaa ja 
liitteessä III olevaa II osaa sovelletaan 
sokerin markkinointivuoden 2016/2017
päättymispäivään 30 päivään 
syyskuuta 2017;

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 2161
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

a) sokerialalla II osan I osastoa, 248 
artiklaa, 260–262 artiklaa ja liitteessä III 
olevaa II osaa sovelletaan sokerin 
markkinointivuoden 2014/2015 
päättymispäivään 30 päivään syyskuuta 
2015;

a) jollei muuta johdu sokeriruo'on ja 
sokerijuurikkaan maailmanlaajuisia 
markkinoita koskevasta komission 
vaikutusten arvioinnista, sokerialalla 
II osan I osastoa, 248 artiklaa, 260–262 
artiklaa ja liitteessä III olevaa II osaa 
sovelletaan sokerin markkinointivuoden 
2014/2015 päättymispäivään 30 päivään 
syyskuuta 2015 tai vaikutusten 
arvioinnissa selvinneiden 
poikkeuksellisten olosuhteiden perusteella 
ilmenneen tarpeen vuoksi enintään 
vuoden 2020 loppuun, ja samalla olisi 
lopetettava sokeriruo'on tuontimaksut;

Or. en

Tarkistus 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

Komission teksti Tarkistus

b) II osan I osaston III luvussa säädettyyn 
maidontuotannon 
rajoittamisjärjestelmään liittyviä 
säännöksiä sovelletaan 31 päivään 

Poistetaan.
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maaliskuuta 2015;

Or. es

Perustelu

Nykyinen maitokiintiöjärjestelmä olisi säilytettävä ja maidon kokonaistuotantoa ei pitäisi 
voida lisätä EU:ssa.

Tarkistus 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

b) II osan I osaston III luvussa säädettyyn 
maidontuotannon 
rajoittamisjärjestelmään liittyviä 
säännöksiä sovelletaan 31 päivään 
maaliskuuta 2015;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Alakohta on poistettava, jotta teksti voidaan mukauttaa vastaamaan maitokiintiöjärjestelmän 
säilyttämistä.

Tarkistus 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viinialalla Poistetaan.
i) 82–87 artiklaa sovelletaan 82 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuihin aloihin, joita ei 
ole vielä raivattu, ja 83 artiklan 1 
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kohdassa tarkoitettuihin aloihin, joita ei 
ole säännönmukaistettu, siihen asti kun 
kyseiset alat on raivattu tai 
säännönmukaistettu;
ii) II osan I osaston III luvun V jakson II 
alajaksossa säädettyä istutusoikeuksien 
siirtymäjärjestelyä sovelletaan 31 päivään 
joulukuuta 2015, tai siltä osin kuin on 
tarpeen jäsenvaltioiden 89 artiklan 5 
kohdan mukaisesti tekemän päätöksen 
noudattamiseksi, 31 päivään joulukuuta 
2018;

Or. es

Perustelu

Nykyinen viinin istutusoikeuksia koskeva järjestelmä sekä unionin laajuinen tuotantokatto 
olisi säilytettävä.

Tarkistus 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) II osan I osaston III luvun V jakson II 
alajaksossa säädettyä istutusoikeuksien 
siirtymäjärjestelyä sovelletaan 31 päivään 
joulukuuta 2015, tai siltä osin kuin on 
tarpeen jäsenvaltioiden 89 artiklan 5 
kohdan mukaisesti tekemän päätöksen 
noudattamiseksi, 31 päivään joulukuuta 
2018;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) II osan I osaston III luvun V jakson II 
alajaksossa säädettyä istutusoikeuksien 
siirtymäjärjestelyä sovelletaan 31 päivään 
joulukuuta 2015, tai siltä osin kuin on 
tarpeen jäsenvaltioiden 89 artiklan 5 
kohdan mukaisesti tekemän päätöksen 
noudattamiseksi, 31 päivään joulukuuta 
2018;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 2167
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 293 artiklan ensimmäistä ja toista 
kohtaa sovelletaan sokerin 
markkinointivuoden 2013/2014 loppuun;

e) 182 artiklan 3 kohdan ensimmäistä ja 
toista alakohtaa sovelletaan sokerin 
markkinointivuoden 2013/2014 loppuun;

Or. fr

Tarkistus 2168
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) 293 artiklan ensimmäistä ja toista kohtaa 
sovelletaan sokerin markkinointivuoden 
2013/2014 loppuun;

e) 182 artiklan 3 kohdan ensimmäistä ja 
toista alakohtaa sovelletaan sokerin 
markkinointivuoden 2018/2019 loppuun;

Or. fr

Tarkistus 2169
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä 
liitettä III sovelletaan kuitenkin 
sokerialalla vasta sokerin 
markkinointivuoden 2014/2015 päätyttyä 
1 päivästä lokakuuta 2015.

Sokerialalla sovelletaan kuitenkin

a) asetuksen 7, 16 ja 17 a artiklaa sekä 
liitettä III vasta markkinointivuoden 
2015/2016 alettua 1 päivästä 
lokakuuta 2015;
b) asetuksen 106–108 artiklaa, 
113 b artiklaa sekä II osan II osaston 
III luvun 3 a jaksoa sokerialan osalta 
vasta markkinointivuoden 2019/2020 
päätyttyä 1 päivästä lokakuuta 2020, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
158 artiklan b b alakohdan soveltamista.

Or. fr

Tarkistus 2170
Janusz Wojciechowski

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

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä liitettä 
III sovelletaan kuitenkin sokerialalla vasta 
sokerin markkinointivuoden 2014/2015 
päätyttyä 1 päivästä lokakuuta 2015.

Vilja-alalla sovelletaan kuitenkin

a) asetuksen 7, 16 ja 17 a artiklaa sekä 
liitettä III vasta sokerin 
markkinointivuoden 2015/2016 alettua 
1 päivästä lokakuuta 2015;

b) asetuksen 106–108 artiklaa sekä 
II osan II osaston III luvun 3 a jaksoa 
sokerialan osalta vasta sokerin 
markkinointivuoden 2019/2020 päätyttyä 
1 päivästä lokakuuta 2020, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 158 artiklan 
b b alakohdan soveltamista.

Or. pl

Tarkistus 2171
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä liitettä 
III sovelletaan kuitenkin sokerialalla vasta 
sokerin markkinointivuoden 2014/2015
päätyttyä 1 päivästä lokakuuta 2015.

Asetuksen 7, 16 ja 17 a artiklaa sekä 
liitettä III sovelletaan kuitenkin sokerialalla 
vasta sokerin markkinointivuoden 
2015/2016 alettua 1 päivästä 
lokakuuta 2015.

Asetuksen 106–108 artiklaa ja 
113 b artiklaa sekä II osan II osaston 
III luvun 3 a [C1] jaksoa sovelletaan 
kuitenkin sokerialalla vasta sokerin 
markkinointivuoden 2019/2020 päätyttyä 
1 päivästä lokakuuta 2020, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 158 artiklan 
b b alakohdan soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on estää tilanne, jossa samaan markkinointivuoteen sovelletaan 
kahta säädöskehystä. Samalla taataan oikeudellinen selvyys ja markkinoiden vakaus ja 
täsmennetään, mitä horisontaalisia säännöksiä olisi sovellettava kuhunkin ajanjaksoon. Siksi 
tarkistuksessa viitataan eri artikloihin vuodesta 2015 ja vuodesta 2020 alkaen.

Tarkistus 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä liitettä 
III sovelletaan kuitenkin sokerialalla vasta 
sokerin markkinointivuoden 2014/2015
päätyttyä 1 päivästä lokakuuta 2015.

Asetuksen 101 artiklaa sovelletaan 
kuitenkin sokerialalla vasta sokerin 
markkinointivuoden 2019/2020 päätyttyä 
1 päivästä lokakuuta 2020.

Or. es

Perustelu

Asetuksen 101 artiklaa olisi sovellettava sokerikiintiöjärjestelmän lakattua eli 
markkinointivuoden 2019/2020 päätyttyä.

Tarkistus 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä liitettä 
III sovelletaan kuitenkin sokerialalla vasta
sokerin markkinointivuoden 2014/2015 
päätyttyä 1 päivästä lokakuuta 2015.

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä 
liitettä III sovelletaan kuitenkin sokerialalla 
ainakin sokerin markkinointivuoden 
2019/2020 loppuun 1 päivään
lokakuuta 2020.

Or. de
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Tarkistus 2174
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä liitettä 
III sovelletaan kuitenkin sokerialalla vasta 
sokerin markkinointivuoden 2014/2015
päätyttyä 1 päivästä lokakuuta 2015.

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä 
liitettä III sovelletaan kuitenkin sokerialalla 
vasta sokerin markkinointivuoden 
2016/2017 päätyttyä 1 päivästä 
lokakuuta 2017.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 2175
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä liitettä 
III sovelletaan kuitenkin sokerialalla vasta 
sokerin markkinointivuoden 2014/2015
päätyttyä 1 päivästä lokakuuta 2015.

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä 
liitettä III sovelletaan kuitenkin sokerialalla 
vasta sokerin markkinointivuoden 
2016/2017 päätyttyä 1 päivästä 
lokakuuta 2017.

Or. en

Perustelu

Toimialalle voidaan taata pehmeä lasku pidentämällä kiintiöjärjestelmän soveltamista 
kahdella vuodella. Lisäaika olisi rajoitettava kahteen vuoteen, jotta voidaan parantaa 
sokerialan kilpailukykyä.
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Tarkistus 2176
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä 
liitettä III sovelletaan kuitenkin 
sokerialalla vasta sokerin 
markkinointivuoden 2014/2015 päätyttyä 1 
päivästä lokakuuta 2015.

Asetuksen 7 ja 16 sovelletaan kuitenkin 
vasta sokerin markkinointivuoden 
2014/2015 päätyttyä 1 päivästä 
lokakuuta 2015.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon sokerialan nykyiset säännökset, joita sovelletaan 
30. syyskuuta 2015 asti, ja sokerialan yhteisten markkinajärjestelyjen pääpiirteet, muun 
muassa viitehinnat ja yksityisen varastoinnin tuki, joiden soveltamista olisi jatkettava 
vuoteen 2020 asti.

Tarkistus 2177
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä 
liitettä III sovelletaan kuitenkin 
sokerialalla vasta sokerin 
markkinointivuoden 2014/2015 päätyttyä 1 
päivästä lokakuuta 2015.

Asetuksen 7 ja 16 sovelletaan kuitenkin 
vasta sokerin markkinointivuoden 
2014/2015 päätyttyä 1 päivästä 
lokakuuta 2015.

Or. pl

Tarkistus 2178
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa V – tuoterivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ex 1204 99 15 – kylvämiseen tarkoitetut 
hampunsiemenet

Or. fr

Tarkistus 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa IX – tuoterivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

0714201
Tuoreet, kokonaiset ja ihmisravinnoksi 
tarkoitetut bataatit

Or. it

Tarkistus 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa XXI – tuoterivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Raakaa alkoholia, jonka 
alkoholipitoisuus on vähintään 
96 tilavuusprosenttia ja joka säilyttää sen 
tuotantoon käytettyjen 
perusraaka-aineiden aistinvaraiset 
ominaisuudet, pidetään 1 kohdassa 
tarkoitettuna etyylialkoholina edellyttäen, 
että kyseistä raakaa alkoholia 
markkinoidaan tai käytetään 
jatkojalostuksen jälkeen 1 kohdassa 
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tarkoitettuna etyylialkoholina.

Or. de

Tarkistus 2181
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I a. SOKERI- TAI 
ISOGLUKOOSIKIINTIÖIDEN SIIRTOA 
101 K ARTIKLAN MUKAISESTI 
KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET 
SÄÄNNÖT
I
Tässä liitteessä tarkoitetaan
a) "yritysten sulautumisella" kahden tai 
useamman yrityksen yhdentymistä 
yhdeksi ainoaksi yritykseksi;
b) "yrityksen luovuttamisella" sellaisen 
yrityksen omaisuuden siirtämistä yhdelle 
tai useammalle yritykselle, jolla on kiintiö, 
tai tämän yrityksen omaisuuden ottamista 
hoidettavaksi;
c) "tehtaan luovuttamisella" teknistä 
yksikköä, jossa on kaikki kyseisen 
tuotteen valmistukseen tarvittavat 
laitteistot, koskevan omistusoikeuden 
siirtämistä yhdelle tai useammalle 
yritykselle siten, että tämä tai nämä 
ottavat hoidettavakseen koko 
omistusoikeuden siirtävän yrityksen 
tuotannon tai osan siitä;
d) "tehtaan vuokraamisella" sellaista 
teknistä yksikköä, jossa on kaikki sokerin 
valmistukseen tarvittavat laitteistot, 
koskevan vuokrasopimuksen tekemistä 
tuotannon harjoittamista varten 
vähintään kolmen perättäisen 
markkinointivuoden ajaksi siten, että 
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osapuolet sitoutuvat olemaan purkamatta 
sopimusta ennen kolmannen 
markkinointivuoden päättymistä, sellaisen 
yrityksen kanssa, joka on sijoittautunut 
samaan jäsenvaltioon kuin missä 
kyseinen tehdas sijaitsee, jos 
vuokrasuhteen voimaantulon jälkeen sitä 
yritystä, joka vuokraa mainitun tehtaan, 
voidaan pitää koko tuotantonsa osalta 
vain sokeria tuottavana yrityksenä.
II
1. Sokerintuotantoyritysten sulautuessa 
tai niitä luovutettaessa sekä sokeritehtaita 
luovutettaessa kiintiötä on muutettava 
seuraavasti:
a) jos sokerintuotantoyritykset sulautuvat, 
jäsenvaltion on myönnettävä 
sulautumisessa syntyneelle yritykselle 
kiintiö, joka vastaa ennen sulautumista 
kyseisille sokerintuotantoyrityksille 
myönnettyjen kiintiöiden yhteismäärää;
b) sokerintuotantoyritystä luovutettaessa 
jäsenvaltion on myönnettävä sokerin 
tuotannon osalta luovutettavan yrityksen 
kiintiö luovutuksen vastaanottavalle 
yritykselle tai, jos luovutuksen 
vastaanottavia yrityksiä on useita, niille 
on myönnettävä kiintiöt suhteessa niiden 
hoidettavakseen ottamiin sokerin 
tuotannon määriin;
c) jos sokeritehdas luovutetaan, 
jäsenvaltion on vähennettävä 
tuotantolaitoksen omistusoikeuden 
luovuttavan yrityksen kiintiötä ja lisättävä 
kyseisen tuotantolaitoksen saavan yhden 
tai useamman sokerintuotantoyrityksen 
kiintiötä vähennetyllä määrällä suhteessa 
sen hoidettavakseen ottamaan tuotannon 
määrään.
2. Lakkautettaessa toimintaa muuten kuin 
1 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa 
sokerintuotantoyrityksen osalta, 
jäsenvaltio voi myöntää kiintiöiden osat, 
joita lakkautus koskee, yhdelle tai 
useammalle sokerintuotantoyritykselle.
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3. Sokerintuotantoyritykselle kuuluvaa 
tehdasta vuokrattaessa jäsenvaltio voi 
pienentää tämän tehtaan vuokralle 
antavan yrityksen kiintiötä ja myöntää 
kiintiöstä lohkaistun osan yritykselle, joka 
vuokraa tehtaan tuottaakseen siinä 
sokeria.
Jos vuokrasuhde päättyy I kohdan 
d alakohdassa tarkoitettujen kolmen 
markkinointivuoden aikana, jäsenvaltion 
on peruutettava tämän kohdan 
ensimmäisen alakohdan nojalla toteutettu 
kiintiöiden mukauttaminen taannehtivasti 
vuokrasopimuksen voimaantulopäivästä. 
Jos vuokrasuhde kuitenkin päättyy 
ylivoimaisen esteen vuoksi, jäsenvaltion ei 
tarvitse peruuttaa mukauttamista.
4. Jos sokerintuotantoyritys ei enää 
kykene varmistamaan sille unionin 
lainsäädännön mukaan kuuluvien 
kyseisiä sokerijuurikkaan- tai 
sokeriruo'ontuottajia koskevien 
velvoitteiden täyttämistä ja kun kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
ovat tämän todenneet, jäsenvaltio voi 
myöntää osan kyseisistä kiintiöistä 
yhdeksi tai useammaksi 
markkinointivuodeksi yhdelle tai 
useammalle sokerintuotantoyritykselle 
suhteessa niiden hoidettavakseen ottamiin 
tuotannon määriin.
III
Isoglukoosintuotantoyritysten sulautuessa 
tai niitä luovutettaessa taikka 
isoglukoositehdasta luovutettaessa 
jäsenvaltio voi myöntää asianomaiset 
isoglukoosin tuottamiseksi myönnetyt 
kiintiöt yhdelle tai useammalle yritykselle 
riippumatta siitä, onko näillä ennestään 
tuotantokiintiötä.
IV
Edellä II ja III jakson nojalla 
toteutettavat toimenpiteet voivat tulla 
voimaan ainoastaan, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
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a) jokaisen asianomaisen osapuolen etu 
otetaan huomioon;
b) ne ovat kyseisen jäsenvaltion mielestä 
omiaan parantamaan 
juurikkaantuotantoalan, 
sokeriruo'ontuotantoalan tai 
sokerinvalmistusalan rakenteita;
c) ne koskevat samalle alueelle, jolle 
liitteessä III b vahvistetaan kiintiö, 
sijoittautuneita yrityksiä.
V
Jos sulautuminen tai luovutus tapahtuu 
1 päivän lokakuuta ja seuraavan vuoden 
30 päivän huhtikuuta välisenä aikana, II 
ja III jaksossa tarkoitetut toimenpiteet 
tulevat voimaan kuluvana 
markkinointivuonna.
Jos sulautuminen tai luovutus tapahtuu 
1 päivän toukokuuta ja saman vuoden 
30 päivän syyskuuta välisenä aikana, II ja 
III jaksossa tarkoitetut toimenpiteet 
tulevat voimaan seuraavana 
markkinointivuonna.
VI
Edellä II ja III jaksoa sovellettaessa 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
mukautetut kiintiöt viidentoista päivän 
kuluessa V jaksossa tarkoitettujen 
jaksojen päättymisestä.

Or. pl

Tarkistus 2182
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I a osa: Sokerialan määritelmät
"Päätoimisella puhdistamolla"
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tarkoitetaan tuotantoyksikköä,
a) jonka ainoa toiminta on tuodun raa'an 
ruokosokerin puhdistaminen ja
b) joka ei sokerin osalta yhdistä raa'an 
ruokosokerin puhdistamista mihinkään 
muuhun toimintaan.
Päätoimiseksi puhdistamoksi voidaan 
katsoa myös tuotantoyksikkö, joka 
puhdisti markkinointivuonna 2004/2005 
vähintään 15 000 tonnia puhdistettavaksi 
tarkoitettua tuotua raakaa ruokosokeria.

Or. en

Tarkistus 2183
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa IV – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

2. 'Täyskasvuilla nautaeläimillä'
tarkoitetaan vähintään 8 kuukauden ikäisiä 
nautaeläimiä.

2. 'Täyskasvuisilla nautaeläimillä'
tarkoitetaan vähintään 12 kuukauden
ikäisiä nautaeläimiä.

Or. en

Tarkistus 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa IV – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

2. 'Täyskasvuilla nautaeläimillä'
tarkoitetaan vähintään 8 kuukauden ikäisiä 
nautaeläimiä.

2. 'Täyskasvuisilla nautaeläimillä'
tarkoitetaan vähintään 12 kuukauden
ikäisiä nautaeläimiä.

Or. pl
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Perustelu

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny", tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z" (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny.
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

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

Tarkistus 2185
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa IV – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

2. 'Täyskasvuilla nautaeläimillä'
tarkoitetaan vähintään 8 kuukauden ikäisiä 
nautaeläimiä.

2. 'Täyskasvuisilla nautaeläimillä'
tarkoitetaan vähintään 12 kuukauden
ikäisiä nautaeläimiä.

Or. lt

Tarkistus 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 1 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. 'Hunajalla' tarkoitetaan luontoperäistä 
makeaa ainetta, jonka hunajamehiläinen 
(Apis mellifera) on tuottanut kukkien 
medestä tai kasvien elävien osien eritteistä 
tai tiettyjen kasveja imevien hyönteislajien 
kasvien elävillä osilla olevista eritteistä, ja 
jota mehiläiset keräävät, muuntavat 
yhdistellen tiettyjen itsestään peräisin 
olevien aineiden kanssa, saostavat, 
kuivaavat, varastoivat sekä jättävät 

1. 'Hunajalla' tarkoitetaan luontoperäistä 
makeaa ainetta, jonka hunajamehiläinen 
(Apis mellifera) on tuottanut kukkien 
medestä tai kasvien elävien osien eritteistä 
tai tiettyjen kasveja imevien hyönteislajien 
kasvien elävillä osilla olevista eritteistä, ja 
jota mehiläiset keräävät, muuntavat 
yhdistellen tiettyjen itsestään peräisin 
olevien aineiden kanssa, saostavat, 
kuivaavat, varastoivat sekä jättävät 
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kehittymään ja kypsymään 
hunajakennoihin.

kehittymään ja kypsymään 
hunajakennoihin. Hunaja koostuu 
olennaiselta osaltaan erilaisista 
sokereista, ennen kaikkea 
hedelmäsokerista ja rypälesokerista sekä 
muista aineista, kuten orgaanisista 
hapoista, entsyymeistä ja kiinteistä 
hiukkasista, jotka on saatu kerätystä 
hunajasta, siitepöly mukaan luettuna, 
vaikka mitään näistä aineista tai 
hiukkasista ei voida pitää hunajan 
ainesosana.

Or. es

Tarkistus 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 1 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. 'Hunajalla' tarkoitetaan luontoperäistä 
makeaa ainetta, jonka hunajamehiläinen 
(Apis mellifera) on tuottanut kukkien 
medestä tai kasvien elävien osien eritteistä 
tai tiettyjen kasveja imevien hyönteislajien 
kasvien elävillä osilla olevista eritteistä, ja 
jota mehiläiset keräävät, muuntavat 
yhdistellen tiettyjen itsestään peräisin 
olevien aineiden kanssa, saostavat, 
kuivaavat, varastoivat sekä jättävät 
kehittymään ja kypsymään 
hunajakennoihin.

1. 'Hunajalla' tarkoitetaan luontoperäistä 
makeaa ainetta, jonka hunajamehiläinen 
(Apis mellifera) on tuottanut kukkien 
medestä tai kasvien elävien osien eritteistä 
tai tiettyjen kasveja imevien hyönteislajien 
kasvien elävillä osilla olevista eritteistä, ja 
jota mehiläiset keräävät, muuntavat 
yhdistellen tiettyjen itsestään peräisin 
olevien aineiden kanssa, saostavat, 
kuivaavat, varastoivat sekä jättävät 
kehittymään ja kypsymään 
hunajakennoihin. Hunaja koostuu 
olennaiselta osaltaan erilaisista 
sokereista, ennen kaikkea 
hedelmäsokerista ja rypälesokerista sekä 
muista aineista, kuten orgaanisista 
hapoista, entsyymeistä ja kiinteistä 
hiukkasista, jotka on saatu kerätystä 
hunajasta, siitepöly mukaan luettuna, 
vaikka mitään näistä aineista tai 
hiukkasista ei voida pitää hunajan 
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ainesosana.

Or. es

Perustelu

Hunajan määritelmää koskevan tarkistuksen tavoitteena on täsmentää tuotteen määritelmää. 
On mainittava erikseen perusaineet, joista hunaja koostuu.

Tarkistus 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

2. 'Mehiläistuotteilla' tarkoitetaan hunajaa, 
mehiläisvahaa, emoainetta, kittivahaa ja 
siitepölyä.

2. 'Mehiläistuotteilla' tarkoitetaan hunajaa, 
mehiläisvahaa, emoainetta, kittivahaa ja 
siitepölyä.

'Mehiläisvahalla' tarkoitetaan rasvaista 
luonnonainetta, joka valmistetaan 
hunajamehiläislajin työläisten 
vaharauhasten tuottamasta eritteestä ja 
jota käytetään hunajakennojen 
rakentamiseen.
'Emoaineella' tarkoitetaan 
hunajamehiläislajin ruokkijamehiläisten 
alanielun rauhasten ja 
mandibulaarirauhasten erittämää 
luonnonainetta, joka on tarkoitettu 
toukkien ja kuningattaren ruokkimiseen 
ja johon ei lisätä muita aineita.
'Kittivahalla' tarkoitetaan 
hunajamehiläislajin työläisten tietyistä 
kasveista keräämää ainetta, jonka ne 
muuttavat sen jälkeen lisäämällä siihen 
omia eritteitään (pääasiassa vaha- ja 
sylkieritteitä), jotta sitä voidaan käyttää 
kittaamiseen.
'Siitepölyllä' tarkoitetaan enemmän tai 
vähemmän pallonmuotoista tiivistä 
ainetta, joka koostuu kukkien 
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koiraspuolisten sukusolujen kertymästä, 
joka syntyy meden, sylkieritteiden ja 
hunajamehiläislajin työläisten 
takaraajojen mekaanisen toiminnan 
avulla ja joka kerätään ja muokataan 
siitepölypalloiksi, jotta se voidaan viedä ja 
varastoida pesään, ja johon ei lisätä muita 
aineita.
'Mehiläissiitepölyllä tai mehiläisleivällä'
tarkoitetaan siitepölypalloja, jotka 
mehiläiset ovat levittäneet 
hunajakennoihin ja jotka ovat käyneet 
läpi tiettyjä luonnollisia muutoksia 
entsyymien ja mikro-organismien 
läsnäolon ansiosta. Siitepöly voi olla 
hunajan peitossa.

Or. es

Perustelu

On erittäin tärkeää määritellä mehiläistuotteet.

Tarkistus 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 2

Komission teksti Tarkistus

2. 'Mehiläistuotteilla' tarkoitetaan hunajaa, 
mehiläisvahaa, emoainetta, kittivahaa ja 
siitepölyä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 2 a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Mehiläishoitoalan tuotteiden 
määritelmistä olisi säädettävä unionin 
tasolla seuraavasti:
– Emoaine:
Ruokkijamehiläisten (hunajamehiläinen) 
alanielun rauhasten ja 
mandibulaarirauhasten erittämä 
luonnonaine. Ainetta käytetään 
pääasiassa toukkien ja 
kuningatarmehiläisten ruokkimiseen, ja 
se on tuore, luonnollinen ja jalostamaton 
tuote. Sitä voidaan suodattaa (ei 
kuitenkaan ultrasuodattaa), mutta siihen 
ei lisätä muita aineita.
– Siitepölyrakeet:
Hunajamehiläislajin työläisten keräämien 
siitepölyhiukkasten kertymä, joka 
pakkautuu niiden takaraajoihin hunajan 
ja/tai meden ja mehiläisten eritteiden 
avulla. Aine on yhdyskunnan 
proteiininlähde ja luonnollinen tuote, 
joka ei sisällä lisäaineita ja joka kerätään 
pesäaukon suulta.
– Mehiläissiitepöly tai mehiläisleipä:
Mehiläiset pakkaavat siitepölyrakeet 
hunajakennoihin, jossa ne käyvät läpi 
luonnollisen prosessin, johon osallistuu 
entsyymejä ja pieneliöstöä. 
Ruokkijamehiläiset käyttävät ainetta 
sikiöiden ruokkimiseen. Se ei saa sisältää 
mitään lisäaineita hunajakennojen vahaa 
lukuun ottamatta.
– Mehiläisvaha:
Aine, joka koostuu täysin 
hunajamehiläislajin työläisten 
vaharauhasten tuottamasta eritteestä ja 
jota käytetään hunajakennojen 
rakentamiseen.
– Kittivaha:
Täysin luonnollinen ja kasviperäinen 
pihka, jonka hunajamehiläislajin työläiset 
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keräävät tietyistä kasvilähteistä ja johon 
ne lisäävät omia eritteitään (pääasiassa 
vaha- ja sylkieritteitä), jotta sitä voidaan 
käyttää pesän suojaamiseen.
– Mehiläisten myrkky:
Mehiläisen myrkkyrauhasen erite, jota 
mehiläiset käyttävät pesän 
puolustamiseen hyökkääjiä vastaan. 

Or. en

Tarkistus 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mehiläishoitoalan tuotteiden 
määritelmät
– Emoaine:
Ruokkijamehiläisten (hunajamehiläinen) 
alanielun rauhasten ja 
mandibulaarirauhasten erittämä 
luonnonaine. Ainetta käytetään 
pääasiassa toukkien ja 
kuningatarmehiläisten ruokkimiseen, ja 
se on tuore, luonnollinen ja jalostamaton 
tuote. Sitä voidaan suodattaa (ei 
kuitenkaan ultrasuodattaa), mutta siihen 
ei lisätä muita aineita.
– Siitepölyrakeet:
Hunajamehiläislajin työläisten keräämien 
siitepölyhiukkasten kertymä, joka 
pakkautuu niiden takaraajoihin hunajan 
ja/tai meden ja mehiläisten eritteiden 
avulla. Aine on yhdyskunnan 
proteiininlähde ja luonnollinen tuote, 
joka ei sisällä lisäaineita ja joka kerätään 
pesäaukon suulta.
– Mehiläissiitepöly tai mehiläisleipä:
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Mehiläiset pakkaavat siitepölyrakeet 
hunajakennoihin, jossa ne käyvät läpi 
luonnollisen prosessin, johon osallistuu 
entsyymejä ja pieneliöstöä. 
Ruokkijamehiläiset käyttävät ainetta 
sikiöiden ruokkimiseen. Se ei saa sisältää 
mitään lisäaineita hunajakennojen vahaa 
lukuun ottamatta.
– Mehiläisvaha:
Aine, joka koostuu täysin 
hunajamehiläislajin työläisten 
vaharauhasten tuottamasta eritteestä ja 
jota käytetään hunajakennojen 
rakentamiseen.
– Kittivaha:
Täysin luonnollinen ja kasviperäinen 
pihka, jonka hunajamehiläislajin työläiset 
keräävät tietyistä kasvilähteistä ja johon 
ne lisäävät omia eritteitään (pääasiassa 
vaha- ja sylkieritteitä), jotta sitä voidaan 
käyttää pesän suojaamiseen.
– Mehiläisten myrkky:
Mehiläisen myrkkyrauhasen erite, jota 
mehiläiset käyttävät pesän 
puolustamiseen hyökkääjiä vastaan. 

Or. en

Tarkistus 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mehiläishoitoalan tuotteiden 
määritelmät
– Emoaine:
Ruokkijamehiläisten (hunajamehiläinen) 
alanielun rauhasten ja 
mandibulaarirauhasten erittämä 
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luonnonaine. Ainetta käytetään 
pääasiassa toukkien ja 
kuningatarmehiläisten ruokkimiseen, ja 
se on tuore, luonnollinen ja jalostamaton 
tuote. Sitä voidaan suodattaa (ei 
kuitenkaan ultrasuodattaa), mutta siihen 
ei lisätä muita aineita.
– Siitepölyrakeet:
Hunajamehiläislajin työläisten keräämien 
siitepölyhiukkasten kertymä, joka 
pakkautuu niiden takaraajoihin hunajan 
ja/tai meden ja mehiläisten eritteiden 
avulla. Aine on yhdyskunnan 
proteiininlähde ja luonnollinen tuote, 
joka ei sisällä lisäaineita ja joka kerätään 
pesäaukon suulta.
– Mehiläissiitepöly tai mehiläisleipä:
Mehiläiset pakkaavat siitepölyrakeet 
hunajakennoihin, jossa ne käyvät läpi 
luonnollisen prosessin, johon osallistuu 
entsyymejä ja pieneliöstöä. 
Ruokkijamehiläiset käyttävät ainetta 
sikiöiden ruokkimiseen. Se ei saa sisältää 
mitään lisäaineita hunajakennojen vahaa 
lukuun ottamatta.
– Mehiläisvaha:
Aine, joka koostuu täysin 
hunajamehiläislajin työläisten 
vaharauhasten tuottamasta eritteestä ja 
jota käytetään hunajakennojen 
rakentamiseen.
– Kittivaha:
Täysin luonnollinen ja kasviperäinen 
pihka, jonka hunajamehiläislajin työläiset 
keräävät tietyistä kasvilähteistä ja johon 
ne lisäävät omia eritteitään (pääasiassa 
vaha- ja sylkieritteitä), jotta sitä voidaan 
käyttää pesän suojaamiseen.
– Mehiläisten myrkky:
Mehiläisen myrkkyrauhasen erite, jota 
mehiläiset käyttävät pesän 
puolustamiseen hyökkääjiä vastaan. 
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Or. en

Tarkistus 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 'Mehiläisvahalla' tarkoitetaan 
rasvaista luonnonainetta, joka 
valmistetaan hunajamehiläislajin 
työläisten vaharauhasten tuottamasta 
eritteestä ja jota käytetään 
hunajakennojen rakentamiseen.

Or. es

Tarkistus 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 2 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. 'Emoaineella' tarkoitetaan 
hunajamehiläislajin ruokkijamehiläisten 
alanielun rauhasten ja 
mandibulaarirauhasten erittämää 
luonnonainetta, joka on tarkoitettu 
toukkien ja kuningattaren ruokkimiseen 
ja johon ei lisätä muita aineita.

Or. es

Tarkistus 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 2 c (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 c. 'Kittivahalla' tarkoitetaan 
hunajamehiläislajin työläisten tietyistä 
kasveista keräämää ainetta, jonka ne 
muuttavat sen jälkeen lisäämällä siihen 
omia eritteitään (pääasiassa vaha- ja 
sylkieritteitä), jotta sitä voidaan käyttää 
kittaamiseen.

Or. es

Tarkistus 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 2 d (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. 'Siitepölyllä' tarkoitetaan enemmän 
tai vähemmän pallonmuotoista tiivistä 
ainetta, joka koostuu kukkien 
koiraspuolisten sukusolujen kertymästä, 
joka syntyy meden, sylkieritteiden ja 
hunajamehiläislajin työläisten 
takaraajojen mekaanisen toiminnan 
avulla ja joka kerätään ja muokataan 
siitepölypalloiksi, jotta se voidaan viedä ja 
varastoida pesään, ja johon ei lisätä muita 
aineita.

Or. es

Tarkistus 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa VIII – kohta 2 e (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. 'Mehiläissiitepölyllä tai 
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mehiläisleivällä' tarkoitetaan 
siitepölypalloja, jotka mehiläiset ovat 
levittäneet hunajakennoihin ja jotka ovat 
käyneet läpi tiettyjä luonnollisia 
muutoksia entsyymien ja 
mikro-organismien läsnäolon ansiosta. 
Siitepöly voi olla hunajan peitossa.

Or. es

Tarkistus 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
Liite III a (uusi)

Liite III a

20 A ARTIKLASSA TARKOITETUT UNIONIN RUHOJEN LUOKITTELUASTEIKOT

A: Unionissa sovellettava täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikko

I. Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1. 'ruholla' teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset 
ja jotka on nyljetty;

2. 'puoliruholla' tuotetta, joka on saatu halkaisemalla 1 kohdassa tarkoitettu ruho 
symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä 
rintalastan ja häpyliitoksen keskikohdasta.

II. Luokat

Ruhot jaetaan luokkiin seuraavasti:

A: nuorempien kuin kaksivuotiaiden kuohitsemattomien sonnien ruhot;
B: muiden urospuolisten kuohitsemattomien eläinten ruhot;
C: kuohittujen sonnien ruhot;
D: lehmien ruhot;
E: muiden naaraspuolisten nautojen ruhot.

III. Luokittelu

Ruhojen luokittelu suoritetaan arvioimalla erikseen
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1. Lihakkuus, joka määritellään seuraavasti:

Ruhon muotojen kehittyneisyys, erityisesti sen pääosien osalta (reisi, selkä, lapa)

Lihakkuusluo
kka

Kuvaus

S
ylivertainen

Kaikki muodot äärimmäisen paljon ulospäin kaarevat; 
poikkeuksellisen kehittyneet lihakset (kaksoislihastyyppi)

E
erinomainen

Kaikki muodot ulospäin kaarevista erityisen paljon ulospäin kaareviin; 
poikkeuksellisen kehittyneet lihakset

U
erittäin hyvä

Yleensä ulospäin kaarevat muodot; erittäin kehittyneet lihakset

R
hyvä

Yleensä suorat muodot; hyvin kehittyneet lihakset

O
melko hyvä

Muodot suorista sisäänpäin kaareviin; keskinkertaisesti kehittyneet 
lihakset

P
heikko

Kaikki muodot sisäänpäin kaarevista erittäin paljon sisäänpäin 
kaareviin; vähän kehittyneet lihakset

2. Rasvaisuus, joka määritellään seuraavasti:

Ulkoisen rasvan paksuus ruhon pinnassa ja rintaontelon sisäpinnassa

Rasvaisuusluok
ka

Kuvaus

1 
hyvin ohut

Ei rasvakerrosta tai hyvin ohut rasvakerros

2 
ohut

Ohut rasvakerros, lihakset lähes kaikkialla näkyvissä

3 
keskinkertainen

Lihakset reittä ja lapaa lukuun ottamatta lähes kaikkialla rasvan 
peitossa; ohuita rasvakasautumia rintaontelon kalvon alla

4
paksu

Lihakset rasvan peitossa, mutta vielä osittain näkyvissä reiden ja 
lavan kohdalla; muutamia selviä rasvakasautumia rintaontelon 
kalvon alla

5 
hyvin paksu

Koko ruho rasvan peitossa, paksuja kasautumia rintaontelon kalvon 
alla

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

B: Unionissa sovellettava sianruhojen luokitteluasteikko

I. Määritelmä

'Ruholla' tarkoitetaan kokonaista tai keskeltä jaettua teurastetun sian ruumista, joka on 
pistetty ja jonka elimet on poistettu.
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II. Luokittelu

Ruhot on luokiteltava niiden arvioidun vähärasvaisen lihan osuuden mukaan ja ne on 
jaettava luokkiin seuraavasti:

Luokat Vähärasvaisen lihan prosenttiosuus ruhon painosta
S 60 tai enemmän (*)
E 55 tai enemmän
U vähintään 50, mutta vähemmän kuin 55
R vähintään 45, mutta vähemmän kuin 50
O vähintään 40, mutta vähemmän kuin 45
P vähemmän kuin 40
(*) [Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön omalla alueellaan teurastetuille sioille erillisen 
vähärasvaisen lihan 60 prosentin ja suuremman osuuden luokan, jota merkitään 
kirjaimella S.]

C: Unionissa sovellettava lampaanruhojen luokitteluasteikko

I. Määritelmä

Käsitteiden 'ruho' ja 'puoliruho' osalta noudatetaan A kohdan I kohdassa esitettyjä 
määritelmiä.

II. Luokat

Ruhot jaetaan luokkiin seuraavasti:

A: nuorempien kuin 12-kuukautisten lampaiden ruhot,
B: muiden lampaiden ruhot.

III. Luokittelu

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

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio voi ilman 162 artiklan 2 tai 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn soveltamista hyväksytyillä täytäntöönpanosäädöksillä 
antaa jäsenvaltioille luvan käyttää ruhopainoltaan kevyempien kuin 13 kilogrammaa 
painavien lampaiden luokittelussa seuraavia ominaisuuksia:

a) ruhopaino,
b) lihan väri,
c) rasvaisuus.

Or. en
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Tarkistus 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
Liite III a (uusi)

LIITE III a

101 H ARTIKLASSA TARKOITETUT KANSALLISET JA ALUEELLISET KIINTIÖT 
SOKERIN, ISOGLUKOOSIN JA INULIINISIIRAPIN TUOTANNOLLE

(tonneina)

Jäsenvaltiot tai alueet 
(1)

Sokeri 
(2)

Isoglukoosi 
(3)

Inuliinisiirappi 
(4)

Belgia 676 235,0 114 580,2 0
Bulgaria 0 89 198,0
Tšekki 372 459,3
Tanska 372 383,0
Saksa 2 898 255,7 56 638,2
Irlanti 0
Kreikka 158 702,0 0
Espanja 498 480,2 53 810,2
Ranska (emämaa) 3 004 811,15 0
Ranskan merentakaiset 
departementit

432 220,05

Italia 508 379,0 32 492,5
Latvia 0
Liettua 90 252,0
Unkari 105 420,0 220 265,8
Alankomaat 804 888,0 0 0
Itävalta 351 027,4
Puola 1 405 608,1 42 861,4
Portugali (manneralue) 100 000,0 12 500,0
Azorien itsehallintoalue 9 953,0
Romania 104 688,8 0
Slovenia 0
Slovakia 112 319,5 68 094,5
Suomi 80 999,0 0
Ruotsi 293 186,0
Yhdistynyt kuningaskunta 1 056 474,0 0

YHT. 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. pt
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Tarkistus 2200
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Liite III a (uusi)

LIITE III a

101 H ARTIKLASSA TARKOITETUT KANSALLISET JA ALUEELLISET KIINTIÖT 
SOKERIN, ISOGLUKOOSIN JA INULIINISIIRAPIN TUOTANNOLLE

(tonnia)

Jäsenvaltiot tai alueet 2014/15 2015/16
sokeri isoglukoosi inuliinisiira

ppi
sokeri isoglukoosi inuliinisiira

ppi
Belgia 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Bulgaria 0 89198,0 0 93657,9
Tšekki 372,459,3 372,459,3
Tanska 372,383,0 372,383,0
Saksa 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Irlanti 0 0
Kreikka 158702,0 0 158702,0 0
Espanja 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Ranska (emämaa) 3004811,15 0 3004811,15 0
Ranskan merentakaiset 
departementit

432220,05 432220,05

Italia 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Latvia 0 0
Liettua 90252,0 90252,0
Unkari 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Alankomaat 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Itävalta 351027,4 351027,4
Puola 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portugali (manneralue) 0 12500,0 0 13125
Azorien itsehallintoalue 9953,0 9953,0
Romania 104688,8 0 104688,8 0
Slovenia 0 0
Slovakia 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Suomi 80999,0 0 80999,0
Ruotsi 293186,0 293186,0
Yhdistynyt 
kuningaskunta

1056474,0 0 1056474,0

Yhteensä 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Jäsenvaltiot tai alueet 2016/17 2017/18
sokeri isoglukoosi inuliinisiira

ppi
sokeri isoglukoosi inuliinisiira

ppi
Belgia 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Bulgaria 0 98340,8 0 103257,8
Tšekki 372,459,3 372,459,3
Tanska 372,383,0 372,383,0
Saksa 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Irlanti 0 0
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Kreikka 158702,0 0 158702,0 0
Espanja 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
Ranska (emämaa) 3004811,15 0 3004811,15 0
Ranskan merentakaiset 
departementit

432220,05 432220,05

Italia 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Latvia 0 0
Liettua 90252,0 90252,0
Unkari 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Alankomaat 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Itävalta 351027,4 351027,4
Puola 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portugali (manneralue) 0 13781,25 0 14470,3
Azorien itsehallintoalue 9953,0 9953,0
Romania 104688,8 0 104688,8 0
Slovenia 0 0
Slovakia 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Suomi 80999,0 80999,0
Ruotsi 293186,0 293186,0
Yhdistynyt 
kuningaskunta

1056474,0 1056474,0

Yhteensä 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

Jäsenvaltiot tai alueet 2018/19 2019/2020
sokeri isoglukoosi inuliinisiira

ppi
sokeri isoglukoosi inuliinisiira

ppi
Belgia 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Bulgaria 0 108420,7 0 113841,8
Tšekki 372,459,3 372,459,3
Tanska 372,383,0 372,383,0
Saksa 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Irlanti 0 0
Kreikka 158702,0 0 158702,0 0
Espanja 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Ranska (emämaa) 3004811,15 0 3004811,15 0
Ranskan merentakaiset 
departementit

432220,05 432220,05

Italia 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Latvia 0 0
Liettua 90252,0 90252,0
Unkari 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Alankomaat 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Itävalta 351027,4 351027,4
Puola 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portugali (manneralue) 0 15193,8 0 15953,5
Azorien itsehallintoalue 9953,0 9953,0
Romania 104688,8 0 104688,8 0
Slovenia 0 0
Slovakia 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Suomi 80999,0 80999,0
Ruotsi 293186,0 293186,0
Yhdistynyt 
kuningaskunta

1056474,0 1056474,0

Yhteensä 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0
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Or. en

Perustelu

Arvioidaan, että jos tuotantokiintiöitä ei olisi, isoglukoosin käytön osuus 
elintarvikejalostusteollisuudessa olisi noin 50 prosenttia kaikkien makeutusaineiden käytöstä. 
Jos kiintiöjärjestelmä lakkautetaan markkinointivuodesta 2019/2020 alkaen, on järkevää 
ottaa käyttöön siirtymäkausi markkinoita varten. Jotta voidaan välttää vakavat 
markkinahäiriöt ja tarjonnan puute sekä edistää markkinoiden sopeutumista muutokseen 
(pehmeä lasku), isoglukoosin kiintiöitä olisi nostettava viidellä prosenttiyksiköllä vuodessa 
markkinointivuodesta 2014/2015 markkinointivuoteen 2019/2020.

Tarkistus 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Liite IV a (uusi)

Liite IV a

20 r artiklassa tarkoitetut kansalliset kiintiöt

Kansalliset kiintiöt: määrät (tonneina) 12 kuukauden jakson aikana jäsenvaltiota kohti

Jäsenvaltio 2014/2015–2019/2020
BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CK 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
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MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. es

Perustelu

Liite sisällytetään asetukseen, jotta teksti voidaan mukauttaa vastaamaan maitokiintiöiden 
säilyttämiseen tähtääviä tarkistuksia. Espanjan kansallista kiintiötä on mukautettu sisäisen 
kulutuskysynnän kattamiseksi.

Tarkistus 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Liite IV a (uusi)

Liite IV a

Kansalliset maitokiintiöt
(tonneina)

Jäsenvaltio 2014/2015–2019/2020
BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CK 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
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CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että maitokiintiöt säilytetään markkinointivuoteen 2019/2020 asti. 
Siksi asetukseen on sisällytettävä tämä kansallisia kiintiöitä koskeva liite.

Tarkistus 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Liite IV a (uusi)

LIITE IV a

Kansalliset kiintiöt: määrät (tonneina) 12 kuukauden jakson aikana jäsenvaltiota kohti

Jäsenvaltio
Belgia 3 602 114,910
Bulgaria 1 049 517,616
Tšekki 2 935 144,857
Tanska 4 847 909,473
Saksa 30 318 928,750
Viro 692 926,049
Irlanti 5 784 422,236
Kreikka 879 614,757
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Espanja 6 557 555,445
Ranska 26 371 231,277
Italia 11 288 542,866
Kypros 155 658,792
Latvia 781 132,698
Liettua 1 827 638,981
Luxemburg 292 754,310
Unkari 2 133 404,521
Malta 52 205,729
Alankomaat 12 050 492,655
Itävalta 2 992 728,488
Puola 10 055 797,056
Portugali 2 088 904,546
Romania 3 277 196,478
Slovenia 618 173,380
Slovakia 1 115 756,221
Suomi 2 619 044,220
Ruotsi 3 594 029,658
Yhdistynyt kuningaskunta 15 896 704,566

Or. pt

Tarkistus 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa I – jakso I – kohta 2 – alakohta B – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

B) Luokka Z: yli 8 mutta alle 12 
kuukauden ikäiset nautaeläimet

B) Luokka Z: yli 8 mutta enintään
12 kuukauden ikäiset nautaeläimet

Or. it
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Tarkistus 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa II – kohta 1 – alakohta 2 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

a) sen todellinen alkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina on joko liitteessä VII 
olevan I osan B jaksossa esitettyjen 
käsittelyjen jälkeen tai ilman niitä 
vähintään 8,5 tilavuusprosenttia, jos viini 
on valmistettu ainoastaan tämän liitteen 
lisäyksessä tarkoitetuilta A- ja B-
viininviljelyvyöhykkeiltä poimituista 
rypäleistä, ja vähintään 9 
tilavuusprosenttia muiden 
viininviljelyvyöhykkeiden osalta;

a) sen todellinen alkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina on joko liitteessä VII 
olevan I osan B jaksossa esitettyjen 
käsittelyjen jälkeen tai ilman niitä 
vähintään 4,5 tilavuusprosenttia:

Or. en

Perustelu

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.ß

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

Tarkistus 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa II – kohta 1 – alakohta 2 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

b) jos viinillä on suojattu alkuperänimitys 
tai suojattu maantieteellinen merkintä, 
sen todellinen alkoholipitoisuus on –

Poistetaan.
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poiketen muutoin sovellettavasta 
todellisen alkoholipitoisuuden 
vähimmäistilavuusprosentista – joko 
liitteessä VII olevan I osan B jaksossa 
esitettyjen käsittelyjen jälkeen tai ilman 
niitä vähintään 4,5 tilavuusprosenttia;

Or. en

Tarkistus 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa II – kohta 1 – alakohta 4

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevasta b alakohdasta poiketen 
Tokaji eszenciaa ja Tokajská esenciaa 
pidetään viininä.

Edellä olevasta a alakohdasta poiketen 
Tokaji eszenciaa ja Tokajská esenciaa 
pidetään viininä.

Or. en

Tarkistus 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa II – kohta 1 – alakohta 6 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

'Vähäalkoholinen viini' on 1 kohdan 
määritelmän mukainen viini, jonka 
alkoholipitoisuutta on vähennetty 
60 artiklan 4 kohdassa sallittujen 
teknisten keinojen avulla ja jonka 
alkoholipitoisuus on vähintään 
0,5 prosenttia.
'Alkoholiton viini' on 1 kohdan 
määritelmän mukainen viini, jonka 
alkoholipitoisuus on vähennetty 
60 artiklan 4 kohdassa sallittujen 
teknisten keinojen avulla alle 
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0,5 prosenttiin.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan helpottaa vähäalkoholisten tai alkoholittomien viinien markkinoiden 
kehittämistä, olisi otettava käyttöön seuraavat uudet viiniluokat, joiden tuotannossa käytetään 
matalamman alkoholipitoisuuden saavuttamisen mahdollistavaa tekniikkaa: vähäalkoholinen 
viini ja alkoholiton viini. Ottamalla käyttöön nämä luokat voitaisiin näitä tekniikoita 
hyödyntäviä viinejä markkinoida vähäalkoholisina tai alkoholittomina viineinä. Lisäksi 
luokkien käyttöönotto parantaisi selkeyttä ja kuluttajien valintaa sekä tukisi innovointia ja 
kasvua tällä tärkeällä alalla.

Tarkistus 2209
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa II – kohta 17 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Ilmaisua "crémant" käytetään 
kuvaamaan suojatulla 
alkuperänimityksellä tai kolmannen maan 
maantieteellisellä merkinnällä 
varustettuja valkoisia tai vaaleanpunaisia 
(rosee) laatukuohuviinejä, jotka on 
valmistettu seuraavin edellytyksin:
a) rypäleet korjataan käsin;
b) viini valmistetaan rypäleen 
puristemehusta, joka saadaan 
puristamalla kokonaisia tai tertuista 
irrotettuja rypäleitä; 150 kilogrammasta 
rypäleitä saa puristaa enintään 100 litraa 
rypäleen puristemehua;
c) rikkidioksidipitoisuus on enintään 
150 mg/l; 
d) sokeripitoisuus on pienempi kuin 
50 g/l;
e) viinistä on tullut kuohuvaa pullossa 
tapahtuneen toisen alkoholikäymisen 
avulla;
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f) viini on ollut samassa yrityksessä sakan 
päällä keskeytyksettä vähintään yhdeksän 
kuukautta cuvéen sekoittamisesta alkaen;
g) viini on erotettu sakasta jäädyttämällä 
sakka ja poistamalla se.
Ilmaisu "crémant" esitetään 
laatukuohuviinin merkinnöissä yhdessä 
suojattuun alkuperänimitykseen tai 
asianomaisen kolmannen maan 
maantieteelliseen merkintään liittyvän 
rajatun alueen perustana olevan 
maantieteellisen yksikön nimen kanssa.
Ensimmäisen kohdan a alakohtaa ja 
toista alakohtaa ei sovelleta tuottajiin, 
joilla on ilmaisun "crémant" sisältävä 
ennen 1 päivää maaliskuuta 1986 
rekisteröity tavaramerkki.

Or. fr

Perustelu

Määritelmät ovat perustietoa, joten ne on sisällytettävä perussäädökseen.

Tarkistus 2210
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa III – kohta 2 – alakohta a – alakohta xiv a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

xiv a) juustoaine;

Or. en

Tarkistus 2211
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa III – kohta 2 – alakohta a – alakohta xiv b (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

xiv b) hapankerma;

Or. en

Tarkistus 2212
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa III – kohta 2 – alakohta a – alakohta xiv c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

xiv c) rjaženka (latvialainen tuotenimi);

Or. en

Tarkistus 2213
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa III – kohta 2 – alakohta a – alakohta xiv d (uusi)

Komission teksti Tarkistus

xiv d) rūgušpiens (latvialainen tuotenimi).

Or. en

Tarkistus 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa V – jakso II – kohta 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siipikarjanlihaa pidetään kaupan 
seuraavin edellytyksin:
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– tuoreena,
– jäädytettynä,
– pakastettuna.

Or. es

Perustelu

Asetukseen on sisällytettävä maininta edellytyksistä, joiden perusteella siipikarjanlihaa 
markkinoidaan, kuten tällä hetkellä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV. Tämä 
vaatimus on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, joita kuluttajat ovat pyytäneet.

Tarkistus 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Liite VI a (uusi) – osa V a (uusi)
Tarkistus

Liite VI – V a osa

V a osa. Gallus gallus -lajin kanojen munat

I. Soveltamisala

(1) Tätä osaa sovelletaan yhteisössä tuotettujen, kolmansista maista tuotujen tai yhteisön 
ulkopuolelle vietäviksi tarkoitettujen munien kaupan pitämiseen yhteisössä.

(2) Jäsenvaltiot voivat jättää tämän liitteen tässä osassa säädettyjen vaatimusten, lukuun 
ottamatta III kohdan 3 kohtaa, soveltamisen ulkopuolelle munat, jotka tuottaja myy 
suoraan lopulliselle kuluttajalle:

a) tuotantopaikalla; tai

b) paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle myynnissä kyseisen jäsenvaltion 
tuotantoalueella.

Jos tällainen poikkeus myönnetään, kukin tuottaja voi valita, soveltaako poikkeusta vai ei. 
Mikäli tätä poikkeusta sovelletaan, ei voida käyttää mitään laatu- eikä painoluokitusta.

Jäsenvaltio voi antaa paikallista torikauppaa, ovelta ovelle myyntiä ja tuotantoaluetta 
koskevat määritelmät kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

II. Laatu- ja painoluokitus
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(1) Munat on luokiteltava laadun mukaan seuraavasti:

– A-luokka: tuoreet munat,
– B-luokka.

(2) A-luokan munat on luokiteltava myös painon mukaan. Painon mukaan tapahtuvaa 
luokitusta ei kuitenkaan vaadita elintarvike- tai muuhun kuin elintarviketeollisuuteen 
toimitettavien munien osalta.

(3) B-luokan munia saa toimittaa ainoastaan elintarvike- ja muulle kuin 
elintarviketeollisuudelle.

III. Munien merkitseminen

(1) A-luokan munat on merkittävä tuottajakoodilla.

B-luokan munat on merkittävä tuottajakoodilla ja/tai jollain muulla merkinnällä.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa B-luokan munat tästä vaatimuksesta, mikäli niitä pidetään 
kaupan ainoastaan niiden alueella.

(2) Munat on merkittävä 1 kohdan mukaisesti tuotantopaikassa tai ensimmäisessä 
pakkaamossa, johon munat toimitetaan.

(3) Tuottajan loppukuluttajalle paikallisessa torikaupassa kyseisen jäsenvaltion 
tuotantoalueella myymät munat on merkittävä 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapauttaa tästä vaatimuksesta tuottajat, joilla on enintään 
50 munivaa kanaa edellyttäen, että tuottajan nimi ja osoite ilmoitetaan myyntipaikalla.

IV. Munien tuonti

(1) Komissio arvioi munia vievissä kolmansissa maissa munien kaupan pitämiseen 
sovellettavat vaatimukset täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään ilman 162 artiklan 
2 tai 3 kohdan soveltamista, ja asianomaisten maiden pyynnöstä. Arviointi ulottuu kaupan 
pitämistä, merkintöjä, tuotantotapoja ja tarkastuksia koskeviin sääntöihin sekä niiden 
täytäntöönpanoon. Jos komissio toteaa, että sovellettavat säännöt tarjoavat riittävät takeet 
siitä, että ne vastaavat yhteisön lainsäädäntöä, asianomaisista kolmansista maista tuodut 
munat on merkittävä tuottajakoodia vastaavalla tunnusnumerolla.

(2) Komissio käy tarvittaessa täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään ilman 
162 artiklan 2 tai 3 kohdan soveltamista, kolmansien maiden kanssa neuvotteluja, joissa 
pyritään löytämään keinot 1 kohdassa tarkoitettujen takeiden antamiseen, ja tekee tällaisia
takeita koskevat sopimukset.

(3) Jos riittäviä takeita sääntöjen vastaavuudesta ei anneta, asianomaisesta kolmannesta 
maasta tuoduissa munissa on oltava koodi, josta käy ilmi niiden alkuperämaa, sekä 
maininta siitä, että tuotantotapa on "määrittelemätön".
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Or. fr

Tarkistus 2216
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa VI – taulukko – osa A
Komission teksti

Rasvaryhmä Myyntinimitykset Tuoteluokat

Määritelmät Luokan tarkempi kuvaus ja rasvapitoisuus 
painoprosentteina

A. Maitorasvat 1. Voi Tuote, jonka maitorasvapitoisuus on vähintään 
80 prosenttia mutta vähemmän kuin 
90 prosenttia, vesipitoisuus enintään 
16 prosenttia ja maidon rasvattoman kuiva-
aineen pitoisuus enintään 2 prosenttia.

Tuotteet, jotka esiintyvät pääosin vesi 
öljyssä -tyyppisenä kiinteänä ja 
taipuisana emulsiona, jotka on saatu 
yksinomaan maidosta ja/tai tietyistä 
maitotuotteista ja joissa rasva on arvon 
kannalta olennainen osa. 

2. Voi 60 (*) Tuote, jonka maitorasvapitoisuus on vähintään 
60 prosenttia ja enintään 62 prosenttia.

Muita niiden valmistuksessa tarvittavia 
aineita voidaan kuitenkin lisätä, jollei 
näitä aineita käytetä korvamaan joko 
kokonaan tai osittain maidon ainesosia.

3. Voi 40 (**) Tuote, jonka maitorasvapitoisuus on vähintään 
39 prosenttia ja enintään 41 prosenttia.

4. Maitorasvalevite X % Tuote, jonka maitorasvapitoisuudet ovat 
seuraavat:
- vähemmän kuin 39 prosenttia,

- enemmän kuin 41 prosenttia mutta 
vähemmän kuin 60 prosenttia,
- enemmän kuin 62 prosenttia mutta 
vähemmän kuin 80 prosenttia.

Tarkistus

Rasvaryhmä Myyntinimitykset Tuoteluokat

Määritelmät Luokan tarkempi kuvaus ja rasvapitoisuus 
painoprosentteina

A. Maitorasvat 1. Voi Tuote, jonka maitorasvapitoisuus on vähintään 
80 prosenttia mutta vähemmän kuin 
90 prosenttia, vesipitoisuus enintään 
16 prosenttia ja maidon rasvattoman kuiva-
aineen pitoisuus enintään 2 prosenttia.

Tuotteet, jotka esiintyvät pääosin vesi 
öljyssä -tyyppisenä kiinteänä ja 
taipuisana emulsiona, jotka on saatu 
yksinomaan maidosta ja/tai tietyistä 
maitotuotteista ja joissa rasva on arvon 
kannalta olennainen osa. Muita niiden 
valmistuksessa tarvittavia aineita 
voidaan kuitenkin lisätä, jollei näitä 
aineita käytetä korvamaan joko 
kokonaan tai osittain maidon ainesosia.

2. Voi X % Tuote, jonka maitorasvapitoisuus on vähintään 
39 prosenttia ja enintään 80 prosenttia.

3. Maitorasvalevite X % Tuote, jonka maitorasvapitoisuus on pienempi 
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kuin 39 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Lisätään taulukkoon liitteessä VI olevan VI osan 6 kohdan b alakohdan alapuolelle.

Tarkistus 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Liite VI a (uusi)

Liite VI a

Viiterasvapitoisuus

Jäsenvaltio Viiterasvapitoisuus (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
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FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Perustelu

Viiterasvapitoisuutta koskeva liite on sisällyttävä asetukseen, jotta teksti voidaan mukauttaa 
vastaamaan ehdotusta, jonka mukaan maitokiintiöjärjestelmä olisi säilytettävä.

Tarkistus 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Liite VI a (uusi)

Liite VI a

105 F ARTIKLASSA TARKOITETTU VIITERASVAPITOISUUS 

Jäsenvaltio g/kg
Belgia 36,91
Bulgaria 39,10
Tšekki 42,10
Tanska 43,68
Saksa 40,11
Viro 43,10
Kreikka 36,10
Espanja 36,37
Ranska 39,48
Irlanti 35,81
Italia 36,88
Kypros 34,60
Latvia 40,70
Liettua 39,90
Luxemburg 39,17
Unkari 38,50
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Alankomaat 42,36
Itävalta 40,30
Puola 39,00
Portugali 37,30
Romania 38,50
Slovenia 41,30
Slovakia 37,10
Suomi 43,40
Ruotsi 43,40
Yhdistynyt kuningaskunta 39,70

Or. pt

Tarkistus 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – osa I – jakso B – kohta 1 – alakohta a

Komission teksti Tarkistus

a) lisäämällä sakkaroosia, tiivistettyä 
rypäleen puristemehua tai puhdistettua 
tiivistettyä rypäleen puristemehua, kun 
kyseessä ovat tuoreet rypäleet, 
käymistilassa oleva rypäleen puristemehu 
ja käymistilassa oleva uusi viini;

a) lisäämällä tiivistettyä rypäleen 
puristemehua tai puhdistettua tiivistettyä 
rypäleen puristemehua, kun kyseessä ovat 
tuoreet rypäleet, käymistilassa oleva 
rypäleen puristemehu ja käymistilassa 
oleva uusi viini;

Or. pt

Tarkistus 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – osa I – jakso B – kohta 1 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

b) lisäämällä sakkaroosia, tiivistettyä 
rypäleen puristemehua tai puhdistettua 
tiivistettyä rypäleen puristemehua taikka 

b) lisäämällä tiivistettyä rypäleen 
puristemehua tai puhdistettua tiivistettyä 
rypäleen puristemehua taikka osittaisella 
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osittaisella tiivistämisellä, käänteinen 
osmoosi mukaan luettuna, kun kyseessä on 
rypäleen puristemehu;

tiivistämisellä, käänteinen osmoosi mukaan 
luettuna, kun kyseessä on rypäleen 
puristemehu;

Or. pt

Tarkistus 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – osa I – jakso B – kohta 3

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettu sakkaroosin lisääminen on 
sallittu ainoastaan kuivasokeroimalla ja 
vain seuraavilla alueilla:

Poistetaan.

a) A-viininviljelyvyöhyke;
b) B-viininviljelyvyöhyke;
c) C-viininviljelyvyöhyke 
lukuun ottamatta Italiassa, Kreikassa, 
Espanjassa, Portugalissa ja Kyproksessa 
sekä seuraavien 
muutoksenhakutuomioistuinten 
tuomiovaltaan kuuluvissa Ranskan 
departementeissa:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin 
poikkeuksellisesti sallia väkevöittämisen 
kuivasokeroimalla edellä mainituissa 
Ranskan departementeissa. Ranskan on 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
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jäsenvaltioille viipymättä tällaisista 
luvista.

Or. pt

Tarkistus 2222
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – osa I – jakso C – kohta 7

Komission teksti Tarkistus

7. Saman tuotteen happamuuden 
lisääminen ja väkevöiminen, ellei komissio 
päätä poikkeuksesta delegoiduilla 
säädöksillä 59 artiklan 1 kohdan
mukaisesti, sekä tuotteen happamuuden 
lisääminen ja sen happamuuden 
vähentäminen sulkevat pois toisensa.

7. Saman tuotteen happamuuden 
lisääminen ja väkevöiminen, ellei 
poikkeuksesta päätetä 62 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn
mukaisesti, sekä tuotteen happamuuden 
lisääminen ja sen happamuuden 
vähentäminen sulkevat pois toisensa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu 59 ja 62 artiklaan tehtyihin muutoksiin.

Tarkistus 2223
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – osa I – jakso D – kohta 1

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa B ja C jaksossa 
tarkoitetut käsittelyt viinin happamuuden 
lisäämistä ja vähentämistä lukuun 
ottamatta ovat sallittuja vain, jos ne 
suoritetaan komission delegoiduilla 
säädöksillä 59 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määrittämin edellytyksin 
jalostettaessa tuoreita rypäleitä, rypäleen 
puristemehua, käymistilassa olevaa 

1. Edellä olevassa B ja C jaksossa 
tarkoitetut käsittelyt viinin happamuuden 
lisäämistä ja vähentämistä lukuun 
ottamatta ovat sallittuja vain, jos ne 
suoritetaan jalostettaessa tuoreita rypäleitä, 
rypäleen puristemehua, käymistilassa 
olevaa rypäleen puristemehua tai 
käymistilassa olevaa uutta viiniä viiniksi 
tai muuksi sellaisenaan nautittavaksi 
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rypäleen puristemehua tai käymistilassa 
olevaa uutta viiniä viiniksi tai muuksi 
sellaisenaan nautittavaksi tarkoitetuksi 
viinialan juomaksi kuin kuohuviiniksi tai 
hiilihapotetuksi kuohuviiniksi sellaisella 
viininviljelyvyöhykkeellä, jolta käsiteltävät 
tuoreet rypäleet on korjattu.

tarkoitetuksi viinialan juomaksi kuin 
kuohuviiniksi tai hiilihapotetuksi 
kuohuviiniksi sellaisella 
viininviljelyvyöhykkeellä, jolta käsiteltävät 
tuoreet rypäleet on korjattu.

Or. fr

Tarkistus 2224
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – osa I – jakso D – kohta 4

Komission teksti Tarkistus

4. Jokaisesta 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetusta käsittelystä on ilmoitettava 
toimivaltaisille viranomaisille. Sama 
koskee niitä tiivistetyn rypäleen 
puristemehun, puhdistetun tiivistetyn 
rypäleen puristemehun tai sakkaroosin 
määriä, jotka luonnollisilla henkilöillä, 
oikeushenkilöillä tai henkilöryhmittymillä 
on hallussaan ammattinsa harjoittamista 
varten, erityisesti tuottajilla, pullottajilla, 
jalostajilla ja kauppiailla, jotka komissio 
määrittelee delegoiduilla säädöksillä 59 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, samoin kuin 
heidän samaan aikaan ja samassa paikassa 
pitämänsä tuoreiden rypäleiden, rypäleen
puristemehun, käymistilassa olevan 
rypäleen puristemehun ja irtotavarana 
olevan viinin määriä. Näiden määrien 
ilmoittaminen voidaan kuitenkin korvata 
niiden merkitsemisellä saapumis- ja 
varastonkäyttöluetteloon.

4. Jokaisesta 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetusta käsittelystä on ilmoitettava 
toimivaltaisille viranomaisille. Sama 
koskee niitä tiivistetyn rypäleen 
puristemehun, puhdistetun tiivistetyn 
rypäleen puristemehun tai sakkaroosin 
määriä, jotka luonnollisilla henkilöillä, 
oikeushenkilöillä tai henkilöryhmittymillä 
on hallussaan ammattinsa harjoittamista 
varten, erityisesti tuottajilla, pullottajilla, 
jalostajilla ja kauppiailla, samoin kuin 
heidän samaan aikaan ja samassa paikassa 
pitämänsä tuoreiden rypäleiden, rypäleen 
puristemehun, käymistilassa olevan 
rypäleen puristemehun ja irtotavarana 
olevan viinin määriä. Näiden määrien 
ilmoittaminen voidaan kuitenkin korvata 
niiden merkitsemisellä saapumis- ja 
varastonkäyttöluetteloon.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu 59, 62 ja 68 artiklaan tehtyihin muutoksiin.
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Tarkistus 2225
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – osa II – jakso C – kohta 1

Komission teksti Tarkistus

Kolmannesta maasta peräisin olevan viinin 
leikkaaminen unionin viinin kanssa samoin 
kuin kolmansista maista peräisin olevien 
viinien leikkaaminen keskenään on 
kielletty unionissa.

1. 'Leikkaamisella' tarkoitetaan eri 
lähteistä, eri viiniköynnöslajikkeista, eri 
satovuosilta tai eri viiniluokista peräisin 
olevien viinien tai rypäleen 
puristemehujen sekoittamista. 
2. Seuraavia pidetään eri viiniluokkina tai 
rypäleen puristemehuluokkina:
a) punaviiniä, valkoviiniä sekä rypäleen 
puristemehuja ja viinejä, jotka soveltuvat 
jompaankumpaan näistä viiniluokista 
kuuluvan viinin valmistukseen;
b) viiniä, jolla ei ole suojattua 
alkuperänimitystä ja/tai suojattua 
maantieteellistä merkintää, viiniä, jolla on 
suojattu alkuperänimitys, viiniä, jolla on 
suojattu maantieteellinen merkintä, sekä 
rypäleen puristemehuja ja viinejä, jotka 
soveltuvat johonkin näistä viiniluokista 
kuuluvan viinin valmistukseen. 
Tätä kohtaa sovellettaessa roseeviiniä 
pidetään punaviininä.
3. Leikkaamisella ei tarkoiteta
a) väkevöimistä tiivistettyä rypäleen 
puristemehua tai puhdistettua tiivistettyä 
rypäleen puristemehua lisäämällä;
b) makeuttamista.
4. Viiniä voidaan valmistaa sekoittamalla 
tai leikkaamalla vain, jos sekoituksen tai 
leikkauksen ainesosat ovat viinin 
valmistuksen osalta säädettyjen 
ominaisuusvaatimusten sekä tämän 
asetuksen säännösten mukaisia.
5. Roseeviiniä ei saa valmistaa 
leikkaamalla valkoviiniä, jolla ei ole 
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suojattua alkuperänimitystä tai suojattua 
maantieteellistä merkintää, punaviinillä, 
jolla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai 
suojattua maantieteellistä merkintää, ellei 
lopputuotetta ole tarkoitettu liitteessä II 
olevassa III osassa määritellyn cuvéen 
valmistukseen tai kuohuviinien 
valmistukseen.
6. On kiellettyä leikata rypäleen 
puristemehua tai viiniä, johon on lisätty 
Aleppo-mäntypihkaa, rypäleen 
puristemehulla tai viinillä, jolle ei ole 
tehty kyseistä viininvalmistuskäsittelyä. 
7. Kolmannesta maasta peräisin olevan 
viinin leikkaaminen unionin viinin kanssa 
samoin kuin kolmansista maista peräisin 
olevien viinien leikkaaminen keskenään on 
kielletty unionissa.

Or. fr

Perustelu

Viininvalmistuskäsittelyjä koskevat määritelmät ja rajoittavat edellytykset ovat perustietoja, 
ja niistä on säädettävä perussäädöksessä.

Tarkistus 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Liite VII a (uusi)

Liite VII a

121 b ja 121 d artiklassa tarkoitetut riisin tuontitullit

1. Esikuoritun riisin tuontitullit

a) 30 euroa tonnilta seuraavissa tapauksissa:

i) kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun esikuoritun riisin 
määrät eivät saavuta 121 b artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
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vuosittaista viitemäärää vähennettynä 15 prosentilla,

ii) kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana tuodun 
esikuoritun riisin määrät eivät saavuta 121 b artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettua osittaista viitemäärää vähennettynä 15 prosentilla;

b) 42,5 euroa tonnilta seuraavissa tapauksissa:

i) kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun esikuoritun riisin 
määrät ylittävät 121 b artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
vuosittaisen viitemäärän vähennettynä 15 prosentilla ja että ne eivät ylitä samaa 
vuosittaista viitemäärää korotettuna 15 prosentilla,

ii) kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana tuodun 
esikuoritun riisin määrät ylittävät 121 b artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
osittaisen viitemäärän vähennettynä 15 prosentilla ja että ne eivät ylitä samaa osittaista 
viitemäärää korotettuna 15 prosentilla;

c) 65 euroa tonnilta seuraavissa tapauksissa:

i) kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun esikuoritun riisin 
määrät ylittävät 121 b artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
vuosittaisen viitemäärän korotettuna 15 prosentilla,

ii) kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana tuodun 
esikuoritun riisin määrät ylittävät 121 b artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
osittaisen viitemäärän korotettuna 15 prosentilla.

2. Hiotun riisin tuontitullit

a) 175 euroa tonnilta seuraavissa tapauksissa:

i) kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun osittain tai 
kokonaan hiotun riisin määrät ylittävät 387 743 tonnia,

ii) kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana tuodun 
osittain tai kokonaan hiotun riisin määrät ylittävät 182 239 tonnia;

b) 145 euroa tonnilta seuraavissa tapauksissa:
i) kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun osittain tai 
kokonaan hiotun riisin määrät eivät ylitä 387 743:a tonnia,

ii) kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana tuodun 
osittain tai kokonaan hiotun riisin määrät eivät ylitä 182 239:ää tonnia.

Or. es
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Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liite XVII on sisällytetty tässä tarkistuksessa nykyisen 
asetuksen liitteeksi VII a, sillä asetukseen lisättiin 121 b ja 121 d artikla viljan ja riisin 
tuontitullien laskemisesta voimassa olevan asetuksen säännösten mukaisesti.

Tarkistus 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Liite VII b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite VII b
121 d ARTIKLASSA TARKOITETUT 
BASMATI-RIISIN LAJIKKEET
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liite XVIII on sisällytetty tässä tarkistuksessa nykyisen 
asetuksen liitteeksi IX, sillä asetukseen lisättiin 121 d artikla Basmati-riisin tuontitullien 
laskemisesta voimassa olevan asetuksen säännösten mukaisesti.


