
AM\910137FI.doc PE494.588v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2011/0281(COD)

25.7.2012

TARKISTUKSET
1549 - 1848

Mietintöluonnos
Michel Dantin
(PE485.843v01-00)

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

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



PE494.588v01-00 2/177 AM\910137FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\910137FI.doc 3/177 PE494.588v01-00

FI

Tarkistus 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 v artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 v artikla
Kiintiöiden säilyttäminen

1. Kun on kyse 105 k ja 105 l artiklassa 
tarkoitetuista siirroista, jäsenvaltiot voivat 
objektiivisin perustein säilyttää osan 
tilakohtaisista kiintiöistä kansallisessa 
varannossaan.
2. Jos kiintiöitä on siirretty tai siirretään 
105 k ja 105 l artiklan mukaisesti niitä 
vastaavan maa-alueen mukana tai ilman 
maa-aluetta maanvuokrauksella tai 
muulla oikeudellisilta vaikutuksiltaan 
vastaavalla tavalla, jäsenvaltiot voivat 
päättää objektiivisin perustein, ja jotta 
kiintiöt jaetaan yksinomaan tuottajille, 
palautuuko siirretty kiintiö kokonaan tai 
osittain kansalliseen varantoon, ja millä 
ehdoilla se tapahtuu.

Or. pl

Tarkistus 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
103 v artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 v artikla
Kiintiöiden säilyttäminen

1. Kun on kyse 105 j ja 105 k artiklassa 
tarkoitetuista siirroista, jäsenvaltiot voivat 
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objektiivisin perustein säilyttää osan 
tilakohtaisista kiintiöistä kansallisessa 
varannossaan.
2. Jos kiintiöitä on siirretty tai siirretään 
105 j ja 105 k artiklan mukaisesti niitä 
vastaavan maa-alueen mukana tai ilman 
maa-aluetta maanvuokrauksella tai 
muulla oikeudellisilta vaikutuksiltaan 
vastaavalla tavalla, jäsenvaltiot voivat 
päättää objektiivisin perustein, ja jotta 
kiintiöt jaetaan yksinomaan tuottajille, 
palautuuko siirretty kiintiö kokonaan tai 
osittain kansalliseen varantoon, ja millä 
ehdoilla se tapahtuu.

Or. pt

Tarkistus 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 v artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 v artikla
Kiintiöiden säilyttäminen

1. Kun on kyse 101 i ja 101 j artiklassa 
tarkoitetuista siirroista, jäsenvaltiot voivat 
objektiivisin perustein säilyttää osan 
tilakohtaisista kiintiöistä kansallisessa 
varannossaan.
2. Jos kiintiöitä on siirretty tai siirretään 
101 i ja 101 j artiklan mukaisesti niitä 
vastaavan maa-alueen mukana tai ilman 
maa-aluetta maanvuokrauksella tai 
muulla oikeudellisilta vaikutuksiltaan 
vastaavalla tavalla, jäsenvaltiot voivat 
päättää objektiivisin perustein, ja jotta 
kiintiöt jaetaan yksinomaan tuottajille, 
palautuuko siirretty kiintiö kokonaan tai 
osittain kansalliseen varantoon, ja millä 
ehdoilla se tapahtuu.
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Or. es

Tarkistus 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
103 w artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 w artikla
Tuet kiintiöiden hankkimiseen

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

Or. pl

Tarkistus 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
103 w artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 w artikla
Tuet kiintiöiden hankkimiseen

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

Or. pt
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Tarkistus 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 w artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 w artikla
Tuet kiintiöiden hankkimiseen

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

Or. es

Tarkistus 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 x artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 x artikla
Alajakso III

Kiintiön ylittäminen
Ylijäämämaksu

1. Ylijäämämaksu, joka peritään 
kansallisen kiintiön ulkopuolella kaupan 
pidettävästä maidosta ja muista 
maitotuotteista, vahvistetaan II alajakson 
mukaisesti.
Maksun määrä 100:aa kilogrammaa 
maitoa kohden on 27,83 euroa.
2. Jäsenvaltioiden on maksettava 
unionille erikseen toimitusten ja 
suoramyynnin osalta määritellyn 
kansallisen kiintiön ylityksestä johtuva 
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ylijäämämaksu. Niiden on maksettava 
siitä 99 prosenttia 
maataloustukirahastolle kyseistä 
kahdentoista kuukauden jaksoa 
seuraavan 16 päivän lokakuuta ja 30 
päivän marraskuuta välisenä aikana.
3. Jäsenvaltion on käytettävä 2 kohdan 
soveltamisen tuloksena saatavan 
ylijäämämaksun määrän ja 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan soveltamisen 
tuloksena saatavan määrän välinen 
erotus maitoalan 
rakenneuudistustoimenpiteiden 
rahoittamiseen.
4. Jos 1 kohdassa säädettyä 
ylijäämämaksua ei ole maksettu 
määräpäivään mennessä, komissio 
vähentää ehdotuksella COM(2011)0628/2 
perustettua maatalousrahastojen 
komiteaa kuultuaan maksamatta jäänyttä 
ylijäämämaksua vastaavan määrän 
ehdotuksen (COM(2011)0628/2 17 
artiklassa ja 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuista kuukausittaisista maksuista. 
Ennen kuin komissio tekee päätöksensä, 
se ilmoittaa asiasta asianomaiselle 
jäsenvaltiolle, jonka on ilmoitettava 
kantansa viikon kuluessa.

Or. pl

Tarkistus 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
103 x artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 x artikla
Kiintiön ylittämisestä perittävä 

ylijäämämaksu 
1. Kaupan pidetyistä maidon tai 
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maitotuotteiden ylijäämistä, jotka ylittävät 
105 a - 105 m artiklan mukaisesti 
vahvistetut kansalliset kiintiöt, peritään 
maksu. Maksun määrä 100:aa 
kilogrammaa maitoa kohden on 27,83 
euroa.
2. Jäsenvaltioiden on maksettava 
unionille erikseen toimitusten ja 
suoramyynnin osalta määritellyn 
kansallisen kiintiön ylityksestä johtuva 
ylijäämämaksu. Niiden on maksettava 
siitä 99 prosenttia 
maataloustukirahastolle kyseistä 
kahdentoista kuukauden jaksoa 
seuraavan 16 päivän lokakuuta ja 30 
päivän marraskuuta välisenä aikana.
3. Jos 1 kohdassa säädettyä maksua ei ole 
maksettu määräpäivään mennessä, 
komissio vähentää maatalousrahastojen 
komiteaa kuultuaan maksamatta jäänyttä 
ylijäämämaksua vastaavan määrän 
asetuksen (EU) N:o XXX 
("horisontaalinen asetus") XXX 
artiklassa tarkoitetuista kuukausittaisista 
maksuista. Ennen kuin komissio tekee 
päätöksensä, se ilmoittaa asiasta 
asianomaiselle jäsenvaltiolle, jonka on 
ilmoitettava kantansa viikon kuluessa. 
Asetuksen (EU) N:o XXX 
("horisontaalinen asetus") XXX artiklaa 
ei sovelleta. 
4. Komissio vahvistaa 162 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti 
hyväksytyillä täytäntöönpanosäädöksillä 
tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt.

Or. pt

Tarkistus 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Ehdotus asetukseksi
103 x artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 x artikla
Ylijäämämaksu

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

Or. es
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Tarkistus 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 y artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 y artikla
Tuottajien maksuosuus ylijäämämaksusta
Ylijäämämaksu jaetaan 
kokonaisuudessaan 105 r ja 105 u 
artiklan mukaisesti niiden tuottajien 
kesken, jotka ovat osaltaan aiheuttaneet 
105 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten kiintiöiden kulloisenkin 
ylityksen.
Tuottajien on maksettava jäsenvaltioille 
maksuosuutensa, joka on laskettu 105 f, 
105 g ja 105 r artiklan mukaisesti, 
yksinomaan sen vuoksi, että he ovat 
ylittäneet käytettävissä olevat kiintiönsä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 105 r
artiklan 2 kohdan ja 105 u artiklan 1 
kohdan soveltamista.

Or. pl

Tarkistus 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
103 y artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 y artikla
Tuottajien maksuosuus ylijäämämaksusta
Ylijäämämaksu jaetaan 
kokonaisuudessaan 105 p ja 105 s 
artiklan mukaisesti niiden tuottajien 
kesken, jotka ovat osaltaan aiheuttaneet 
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105 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten kiintiöiden kulloisenkin 
ylityksen.
Tuottajien on maksettava jäsenvaltioille 
maksuosuutensa, joka on laskettu 105 e, 
105 f ja 105 p artiklan mukaisesti, 
yksinomaan sen vuoksi, että he ovat 
ylittäneet käytettävissä olevat kiintiönsä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 105 p 
artiklan 3 kohdan ja 105 s artiklan 1 
kohdan soveltamista.

Or. pt

Tarkistus 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 y artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 y artikla
Tuottajien maksuosuus ylijäämämaksusta 
Ylijäämämaksu jaetaan 
kokonaisuudessaan 101 o ja 101 r 
artiklan mukaisesti niiden tuottajien 
kesken, jotka ovat osaltaan aiheuttaneet 
101 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten kiintiöiden kulloisenkin 
ylityksen. Tuottajien on maksettava 
jäsenvaltioille maksuosuutensa, joka on 
laskettu 101 d, 101 e ja 101 o artiklan 
mukaisesti, yksinomaan sen vuoksi, että 
he ovat ylittäneet käytettävissä olevat 
kiintiönsä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 101 o artiklan 3 kohdan ja 
101 r artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. es
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Tarkistus 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
103 z artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 z artikla
Toimituksia koskeva ylijäämämaksu

1. Ylijäämämaksun lopullista tilittämistä 
varten kunkin tuottajan toimittamia 
määriä korotetaan tai alennetaan 
todellisen rasvapitoisuuden ja 
viiterasvapitoisuuden mahdollisen eron 
huomioon ottamiseksi.
Kansallisella tasolla ylijäämämaksu 
lasketaan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti tarkistetun toimitusten 
kokonaismäärän perusteella.
2. Kunkin tuottajan ylijäämämaksua 
koskeva maksuosuus vahvistetaan 
jäsenvaltion päätöksellä sen jälkeen, kun 
kansallisen toimituskiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta, joko suhteessa kunkin 
tuottajan tilakohtaisiin kiintiöihin tai 
jäsenvaltioiden vahvistamin 
puolueettomin perustein:
a) joko jäsenvaltiokohtaisesti sen määrän 
perusteella, kuinka paljon kunkin 
tuottajan viitemäärä on ylittynyt;
b) tai ensin ostajakohtaisesti ja tämän 
jälkeen tarvittaessa jäsenvaltiokohtaisesti.
Kun sovelletaan 105 o artiklan 1 kohdan 
kolmatta alakohtaa, jäsenvaltioiden on 
vahvistettaessa kunkin tuottajan 
maksuosuutta maksun määrästä, joka on 
maksettava mainitussa alakohdassa 
tarkoitetun korkeamman määrän 
soveltamisen vuoksi, varmistettava, että 
tämän osuuden maksavat vastuussa olevat 
tuottajat toisiinsa suhteutetuin 
maksuosuuksin kyseisen jäsenvaltion 
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vahvistamien objektiivisten perusteiden 
mukaisesti.

Or. pl

Tarkistus 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
103 z artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 z artikla
Toimituksia koskeva ylijäämämaksu

1. Ylijäämämaksun lopullista tilittämistä 
varten kunkin tuottajan toimittamia 
määriä korotetaan tai alennetaan 
todellisen rasvapitoisuuden ja 
viiterasvapitoisuuden mahdollisen eron 
huomioon ottamiseksi soveltaen 
komission määrittämiä näkökohtia ja 
noudattaen ehtoja, jotka komissio 
vahvistaa 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen hyväksytyillä 
täytäntöönpanosäädöksillä.
2. Kansallisella tasolla ylijäämämaksu 
lasketaan 1 kohdan mukaisesti tarkistetun 
toimitusten kokonaismäärän perusteella.
3. Tuottajien ylijäämämaksua koskeva 
maksuosuus vahvistetaan asianomaisen 
jäsenvaltion päätöksellä sen jälkeen, kun 
kansallisen toimituskiintiön käyttämätön 
osa on tarvittaessa jaettu uudelleen joko 
suhteessa kunkin tuottajan tilakohtaisiin 
kiintiöihin tai jäsenvaltioiden vahvistamin 
puolueettomin perustein:
a) joko jäsenvaltiokohtaisesti sen määrän 
perusteella, kuinka paljon kunkin 
tuottajan viitemäärä on ylittynyt; tai
b) ensin ostajakohtaisesti ja tämän 
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jälkeen tarvittaessa jäsenvaltiokohtaisesti.

Or. pt

Tarkistus 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 z artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 z artikla
Toimituksia koskeva ylijäämämaksu

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

Or. es
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Tarkistus 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 a a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a a artikla
Ostajien rooli

1. Ostajat vastaavat maksuosuuden 
perimisestä asianomaisilta tuottajilta ja 
maksavat maksuosuudet jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 
komission 105 y artiklan d, f ja g kohdan 
mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistamaa määräaikaa ja niissä 
vahvistettua menettelyä noudattaen 
maksuosuusmäärän, jonka ostaja 
vähentää ylityksen aiheuttaneille 
tuottajille maksetusta maidon hinnasta tai 
jonka ostaja perii muulla asianmukaisella 
tavalla.
2. Jos yksi ostaja korvaa yhden tai 
useamman ostajan joko kokonaan tai 
osittain, kyseessä olevan kahdentoista 
kuukauden jakson loppuajan osalta 
otetaan huomioon tuottajien käytettävissä 
olevat tilakohtaiset kiintiöt sen jälkeen, 
kun niistä on vähennetty jo toimitetut 
määrät ja niiden rasvapitoisuus on otettu 
huomioon. Tätä kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun tuottaja siirtyy yhdeltä 
ostajalta toiselle.
3. Jos tuottajan toimittamat määrät 
ylittävät viitekauden aikana kyseisen 
tuottajan käytettävissä olevan kiintiön, 
asianomainen jäsenvaltio voi päättää, että 
ostaja vähentää osan maidon hinnasta 
kaikkien sellaisten kyseisen tuottajan 
toimitusten osalta, jotka ylittävät kiintiön, 
ennakkona tuottajan maksuosuudesta 
jäsenvaltion vahvistamien 
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yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltio voi antaa erityissäännöksiä, 
jotka mahdollistavat sen, että ostajat 
voivat vähentää ennakon, jos tuottajat 
toimittavat useille ostajille.

Or. pl

Tarkistus 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
103 a a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a a artikla
Ostajien rooli

1. Ostajat vastaavat maksuosuuden 
perimisestä asianomaisilta tuottajilta ja 
maksavat maksuosuudet jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 
komission 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistamaa määräaikaa ja niissä 
vahvistettua menettelyä noudattaen 
maksuosuusmäärän, jonka ostaja 
vähentää ylityksen aiheuttaneille 
tuottajille maksetusta maidon hinnasta tai 
jonka ostaja perii muulla asianmukaisella 
tavalla.
2. Jos yksi ostaja korvaa yhden tai 
useamman ostajan joko kokonaan tai 
osittain, kyseessä olevan kahdentoista 
kuukauden jakson loppuajan osalta 
otetaan huomioon tuottajien käytettävissä 
olevat tilakohtaiset kiintiöt sen jälkeen, 
kun niistä on vähennetty jo toimitetut 
määrät ja niiden rasvapitoisuus on otettu 
huomioon. Tätä kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun tuottaja vaihtaa ostajaa.
3. Jos tuottajan toimittamat määrät 
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ylittävät viitekauden aikana kyseisen 
tuottajan käytettävissä olevan kiintiön, 
asianomainen jäsenvaltio voi päättää, että 
ostaja vähentää osan maidon hinnasta 
kaikkien sellaisten kyseisen tuottajan 
toimitusten osalta, jotka ylittävät kiintiön, 
ennakkona tuottajan maksuosuudesta 
jäsenvaltion vahvistamien 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltio voi antaa erityissäännöksiä, 
jotka mahdollistavat sen, että ostajat 
voivat vähentää ennakon, jos tuottajat 
toimittavat useille ostajille.

Or. pt

Tarkistus 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 a a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a a artikla
Ostajien rooli

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

Or. es

Tarkistus 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
103 a b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a b artikla
Ostajien hyväksyminen

Ostajan asema edellyttää 
ennakkohyväksyntää, jonka jäsenvaltio 
myöntää soveltaen perusteita, jotka 
komissio vahvistaa 105 x artiklan f 
kohdan mukaisesti hyväksymillään 
delegoiduilla säädöksillä, ja noudattaen 
105 y artiklan i kohdan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettua 
menettelyä.

Or. pl
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Tarkistus 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
103 a b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a b artikla
Ostajien hyväksyminen

Ostajan asema edellyttää 
ennakkohyväksyntää, jonka 
asianomainen jäsenvaltio myöntää 
soveltaen komission 160 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
vahvistamia perusteita.
Komissio vahvistaa 162 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti hyväksymillään 
täytäntöönpanosäädöksillä ehdot, jotka 
tuottajien on täytettävä suoramyynnin 
osalta, sekä tiedot, jotka tuottajien on 
ilmoitettava suoramyynnin osalta.

Or. pt

Tarkistus 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 a b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a b artikla
Ostajien hyväksyminen

Ostajan asema edellyttää 
ennakkohyväksyntää, jonka jäsenvaltio 
myöntää komission vahvistamien 
perusteiden mukaisesti. Komissio 
vahvistaa ehdot ja tiedot, jotka tuottajien 
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on täytettävä ja toimitettava 
suoramyynnin osalta.

Or. es

Tarkistus 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 a c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a c artikla
Suoramyyntiä koskeva ylijäämämaksu

1. Kun kyseessä on suoramyynti, kunkin 
tuottajan maksuosuus ylijäämämaksusta 
vahvistetaan jäsenvaltion päätöksellä 
sopivalla alueellisella tai kansallisella 
tasolla sen jälkeen kun suoramyyntiin 
varatun kansallisen kiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
myydyn tai luovutetun tai myytyjen tai 
luovutettujen maitotuotteiden 
valmistamiseen käytetyn maidon 
kokonaismäärästä maksettavan tuottajien 
maksuosuuden laskuperusta soveltaen 
perusteita, jotka komissio on vahvistanut 
105 x artiklan b kohdan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä.
3. Maidon rasvapitoisuuden tarkistamisia 
ei oteta huomioon maksun lopullisen 
tilityksen tekemisessä.
4. Komissio vahvistaa 105 y artiklan d ja f 
kohdan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, miten ja 
milloin ylijäämämaksu on maksettava 
asianomaiselle jäsenvaltion 
viranomaiselle.
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Or. pl

Tarkistus 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
103 a c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a c artikla
Suoramyyntiä koskeva ylijäämämaksu

1. Kun kyseessä on suoramyynti, kunkin 
tuottajan maksuosuus ylijäämämaksusta 
vahvistetaan asianomaisen jäsenvaltion 
päätöksellä sopivalla alueellisella tai 
kansallisella tasolla tarvittaessa sen 
jälkeen kun suoramyyntiin varatun 
kansallisen kiintiön käyttämätön osa on 
jaettu uudelleen tai jätetty jakamatta.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
myydyn tai luovutetun tai myytyjen tai 
luovutettujen maitotuotteiden 
valmistamiseen käytetyn maidon 
kokonaismäärästä maksettavan tuottajien 
maksuosuuden laskuperusta soveltaen 
perusteita, jotka komissio on vahvistanut 
160 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä.
3. Maidon rasvapitoisuuden tarkistamisia 
ei oteta huomioon maksun lopullisen 
tilityksen tekemisessä.
4. Komissio vahvistaa 105 v artiklan 
mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä 
ylijäämämaksun maksamista jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle koskevat 
järjestelyt ja määräajat.

Or. pt
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Tarkistus 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 a c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a c artikla
Suoramyyntiä koskeva ylijäämämaksu

1. Kun kyseessä on suoramyynti, kunkin 
tuottajan maksuosuus ylijäämämaksusta 
vahvistetaan jäsenvaltion päätöksellä 
sopivalla alueellisella tai kansallisella 
tasolla sen jälkeen kun suoramyyntiin 
varatun kansallisen kiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
myydyn tai luovutetun tai myytyjen tai 
luovutettujen maitotuotteiden 
valmistamiseen käytetyn maidon 
kokonaismäärästä maksettavan tuottajien 
maksuosuuden laskuperusta soveltaen 
komission vahvistamia perusteita.
3. Maidon rasvapitoisuuden tarkistamisia 
ei oteta huomioon maksun lopullisen 
tilityksen tekemisessä.
4. Komissio päättää, miten ja milloin 
ylijäämämaksu on maksettava 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. es

Tarkistus 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
103 a d artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

103 a d artikla
Liikaa maksetut tai maksamattomat 

määrät
1. Kun ylijäämämaksu on maksettava ja 
tuottajilta peritty maksuosuus on 
suurempi kuin kyseinen maksu 
toimitusten ja suoramyynnin yhteydessä, 
jäsenvaltio voi:
a) käyttää ylijäämän kokonaan tai osittain 
105 l artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen ja/tai
b) jakaa sen kokonaan tai osittain 
tuottajille, jotka
i) kuuluvat etuoikeutettuihin luokkiin, 
jotka jäsenvaltio on ottanut käyttöön 
komission 105 x artiklan g kohdan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
vahvistamien puolueettomien perusteiden 
ja määräaikojen mukaisesti, tai
ii) ovat joutuneet poikkeukselliseen 
tilanteeseen tässä luvussa vahvistettuun 
maitoa ja muita maitotuotteita koskevaan 
kiintiöjärjestelmään liittymättömän 
kansallisen säännöksen vuoksi.
2. Jos ylijäämämaksua ei ole tarpeen 
maksaa, ostajien tai jäsenvaltion 
mahdollisesti perimät ennakot on 
palautettava viimeistään seuraavan 
kahdentoista kuukauden jakson lopussa.
3. Jos ostaja ei ole noudattanut velvoitetta 
periä tuottajien maksuosuus 74 artiklan 
mukaisesti, jäsenvaltio voi periä 
maksamattomat määrät suoraan 
tuottajalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta seuraamuksia, joita se voi 
soveltaa sääntöjä rikkoneeseen ostajaan.
4. Jos tuottaja tai ostaja ei noudata 
maksupäivää, jäsenvaltiolle on 
maksettava viivästyskorko. Komissio 
vahvistaa sovellettavan koron 105 y 
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artiklan e kohdan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. pl

Tarkistus 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
103 a d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a d artikla
Liikaa maksetut tai maksamattomat 

määrät
1. Kun ylijäämämaksu on maksettava ja 
tuottajilta peritty maksuosuus on 
suurempi kuin kyseinen maksu 
toimitusten ja suoramyynnin yhteydessä, 
jäsenvaltio voi:
a) käyttää ylijäämän kokonaan tai osittain 
105 k artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen ja/tai
b) jakaa sen kokonaan tai osittain 
tuottajille, jotka
– kuuluvat etuoikeutettuihin luokkiin, 
jotka jäsenvaltio on ottanut käyttöön 
komission vahvistamien puolueettomien 
perusteiden ja määräaikojen mukaisesti, 
tai
– ovat joutuneet poikkeukselliseen 
tilanteeseen tässä luvussa vahvistettuun 
maitoa ja muita maitotuotteita koskevaan
kiintiöjärjestelmään liittymättömän 
kansallisen säännöksen vuoksi.
2. Jos ylijäämämaksua ei ole tarpeen 
maksaa, ostajien tai jäsenvaltion 
mahdollisesti perimät ennakot on 
palautettava viimeistään seuraavan 
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kahdentoista kuukauden jakson lopussa.
3. Jos ostaja ei ole noudattanut velvoitetta 
periä tuottajien maksuosuus 74 artiklan 
mukaisesti, jäsenvaltio voi periä 
maksamattomat määrät suoraan 
tuottajalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta seuraamuksia, joita se voi 
soveltaa sääntöjä rikkoneeseen ostajaan.
4. Jos tuottaja tai ostaja ei noudata 
maksupäivää, jäsenvaltiolle on 
maksettava viivästyskorko, jonka 
suuruuden komissio vahvistaa 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla 
tarkastelumenettelyllä hyväksytyillä 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. pt

Tarkistus 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
103 a d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a d artikla
Liikaa maksetut tai maksamattomat 

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

Or. es

Tarkistus 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 a e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a e artikla
Alajakso IV

Menettelysäännökset
Siirretty säädösvalta

Varmistaakseen, että 
maitokiintiöjärjestelmä täyttää 
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tavoitteensa, joita ovat erityisesti 
tilakohtaisen kiintiön tehokas käyttö ja 
maksun moitteeton laskenta, periminen ja 
käyttö, komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä säännöt, jotka koskevat
a) kiintiön väliaikaisia ja lopullisia 
muunnoksia;
b) maidon ja maitotuotteiden kaupan 
pitämistä koskevia ehtoja, jotka on 
otettava huomioon laskettaessa 
ylijäämämaksun suuruutta;
c) käyttämättömien kiintiöiden 
uudelleenjakoa;
d) tarkistetun rasvapitoisuuden 
mukauttamista;
e) tuottajien velvollisuutta toimittaa 
hyväksytyille ostajille;
f) kriteereitä, joita jäsenvaltiot soveltavat 
hyväksyessään ostajia;
g) liikaa perittyjen maksujen 
uudelleenjakoa koskevia objektiivisia 
perusteita;
h) "suoramyyntiä" koskevan määritelmän 
mukauttamista siten, että siinä otetaan 
huomioon 105 b artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa vahvistettu "toimituksen" 
määritelmä.

Or. pl

Tarkistus 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
103 a f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a f artikla
Täytäntöönpanovalta
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Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
ovat tarpeen maitokiintiöiden panemiseksi 
täytäntöön. Säännöt koskevat muun 
muassa seuraavia seikkoja:
a) kiintiön lopulliset muunnokset ja 
kansallisen kiintiön jakaminen 
toimitusten ja suoramyynnin kesken 
jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella;
b) tilakohtaisen kiintiön 
rasvapitoisuuskertoimen vahvistaminen, 
rasvapitoisuuden tarkistaminen ja 
kansallisen kiintiön rasvapitoisuuden 
ylittymisen kirjaaminen;
c) jäsenvaltioiden vahvistamat 
maitoekvivalentit;
d) menettely, määräaika ja sovellettavaa 
valuuttakurssia koskeva 
määräytymisperuste, jotka liittyvät 
maksun suorittamiseen ja liikaa maksetun 
määrän uudelleenjakamiseen, sekä 
ennakoiden vähentäminen tapauksissa, 
joissa määräaikoja ei ole noudatettu;
e) maksun viivästymisen tapauksessa 
sovellettavat korot, maksun 
asianmukainen periminen ja Euroopan 
maatalouden tukirahastolle suoritettavan 
maksun ulkopuolelle jäävän yhden 
prosentin maksun käyttö;
f) uusista määritelmistä tiedottaminen 
tuottajille, tilakohtaisen kiintiön 
tiedoksianto ja maksusta ilmoittaminen;
g) maitoalan maksujärjestelmän 
soveltamista koskevien tietojen 
toimittaminen;
h) toimituksia koskevien tilitysten ja 
suoramyynti-ilmoitusten laatiminen;
i) laadittavat ilmoitukset, kirjattavat tiedot 
ja ostajilta ja tuottajilta edellytetyt tiedot;
j) toimituksia ja suoramyyntiä koskevat 
tarkastukset.

Or. pl
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Perustelu

Maitokiintiöiden lakkauttaminen johtaa heikosti kannattavien tilojen sekä tuotannosta 
luopuvien alueiden määrän lisääntymiseen. Huolimatta maitomarkkinoiden kriiseistä vuosina 
2008 ja 2009 on kiintiöjärjestelmä osoittautunut tehokkaaksi vakauttavaksi tekijäksi. Kiintiöt 
vahvistavat viljelijijöiden asemaa maidon ostajien suhteen ja mahdollistavat tuotannon 
jatkamisen alueilla, joissa maidontuotannon merkitys on erityisen suuri puhtaasti 
taloudellisten näkökohtien ohella. Maitokiintiöjärjestelmä on osoittanut tehonsa monien 
vuosien kuluessa ja sitä ei pitäisi lakkauttaa.

Tarkistus 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Osa 2 – osasto 2 – luku 2 – jakso 3

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. es

Perustelu

YMP:n olisi kannustettava maatalousosuuskuntien keskittämistä ja tuettava tuottajan ja 
jalostajan välisten sopimusten tekemistä ulottaen siten maitoalaa koskeva ehdotus koskemaan 
myös muita aloja.

Tarkistus 1579
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio päättää, että kustakin 
raakamaidon toimituksesta tuottajalta 
raakamaidon jalostajalle on laadittava 
osapuolten välinen kirjallinen sopimus,
sopimuksen on täytettävä 2 kohdassa 
vahvistetut edellytykset.

Kustakin raakamaidon toimituksesta 
tuottajalta raakamaidon jalostajalle on 
laadittava osapuolten välinen kirjallinen 
sopimus ja sopimuksen on täytettävä 2 
kohdassa vahvistetut edellytykset.
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Or. fr

Perustelu

Sen sijaan, että jäsenvaltioilla annetaan valinnan mahdollisuus sopimusten suhteen, ne olisi 
säädettävä pakollisiksi unionin tasolla yhteisten maitomarkkinoiden toteuttamiseksi, sen 
ehkäisemiseksi, että jalostajat luovat epäterveen ilmapiirin tuottajien keskuuteen ja 
haitallisen kilpailun ehkäisemiseksi jäsenvaltioiden välille, kun eräät jäsenvaltiot valitsevat 
sopimukset ja toiset päättävät olla vaatimatta niitä.

Tarkistus 1580
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa 
vahvistettu, ja/tai

– jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa 
vahvistettu ja katettava vähintäänkin 
tuotantokustannukset, joissa on otettu 
huomioon energia-, lannoite-, eläinrehu-, 
ja vuokrakulut sekä muut keskeiset 
tuotantopanokset ja joiden perusteella 
hintoja mukautetaan vastaavasti, ja/tai

Or. fr

Tarkistus 1581
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa 
vahvistettu, ja/tai

– jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa 
vahvistettu ja vastattava todellisia 
tuotantokustannuksia, ja/tai

Or. fr

Perustelu

Sen, että neuvoteltujen hintojen on vastattava todellisia tuotantokustannuksia, olisi oltava 
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tärkeä sopimuspykälä. Mikäli tätä ehtoa ei noudateta, ei tuottajien taloudellinen tilanne 
kohene.

Tarkistus 1582
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joka vaihtelee ainoastaan sopimuksessa 
mainittujen tekijöiden perusteella; näitä 
tekijöitä ovat erityisesti 
markkinaindikaattoreiden perusteella 
arvioitu markkinatilanteen kehitys, 
toimitetut määrät ja toimitetun 
raakamaidon laatu tai koostumus;

– joka vaihtelee ainoastaan sopimuksessa 
mainittujen tekijöiden perusteella; näitä 
tekijöitä ovat erityisesti todelliset 
tuotantokustannukset, 
markkinaindikaattoreiden perusteella 
arvioitu markkinatilanteen kehitys, 
toimitetut määrät ja toimitetun 
raakamaidon laatu tai koostumus;

Or. fr

Perustelu

Sen, että neuvoteltujen hintojen on vastattava todellisia tuotantokustannuksia, olisi oltava 
tärkeä sopimuspykälä. Mikäli tätä ehtoa ei noudateta, ei tuottajien taloudellinen tilanne 
kohene.

Tarkistus 1583
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta – 2 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jossa on otettava huomioon viljelijän 
tekemiin kestävyysinvestointeihin liittyvät 
kulut;

Or. en
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Tarkistus 1584
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sopimuksen kesto, joka voi olla 
määräämätön, mutta sopimukseen on 
tällöin sisällytettävä irtisanomislauseke.

iii) sopimuksen kesto, joka voi olla 
määräämätön, mutta sopimukseen on 
tällöin sisällytettävä indeksointia ja 
tuotantokustannusten epänormaalista 
kehityksestä johtuvaa hintojen 
uudelleenneuvottelua koskeva lauseke ja 
irtisanomislauseke.

Or. fr

Tarkistus 1585
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikista tuottajan, kerääjän tai 
jalostajan tekemien raakamaidon 
toimitusta koskevien sopimusten 
osatekijöistä, 2 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut osatekijät mukaan lukien, 
voidaan vapaasti neuvotella osapuolten 
kesken.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1586
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi tämän artiklan 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi hyväksyä tarvittavat 
toimenpiteet täytäntöönpanosäädöksillä. 
Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1588
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 106 artiklan mukaisesti 
hyväksytty maito- ja maitotuotealan 
tuottajaorganisaatio voi neuvotella 
tuottajajäsentensä puolesta raakamaidon
toimittamista tuottajalta jalostajalle tai 104 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetulle kerääjälle koskevan 
sopimuksen, joka kattaa jäsenten koko 
yhteistuotannon tai osan siitä.

1. Edellä 106 artiklan mukaisesti 
hyväksytty maito- ja maitotuotealan 
tuottajaorganisaatio voi neuvotella 
tuottajajäsentensä puolesta raa'an 
lehmänmaidon toimittamista tuottajalta 
jalostajalle tai 104 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitetulle kerääjälle 
koskevan sopimuksen, joka kattaa jäsenten 
koko yhteistuotannon tai osan siitä.



PE494.588v01-00 34/177 AM\910137FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
105 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 a artikla
Maitokiintiöjärjestelmän lopettamista 
koskevat siirtymäkauden toimenpiteet

1. Liitteessä VIII vahvistettuja kansallisia 
kiintiöitä kasvatetaan 5:llä prosentilla 
kaudella 2014-2015 
maitokiintiöjärjestelmän viimeisen 
voimassaolovuoden ja tietyissä 
jäsenvaltioissa vallitsevien erityisten 
olosuhteiden huomioon ottamiseksi.
2. Ylijäämämaksu, joka peritään 
kansallisen kiintiön ulkopuolella kaupan 
pidettävästä maidosta ja muista 
maitotuotteista, vahvistetaan II alajakson 
mukaisesti.
Maksun määrä 100:aa kilogrammaa 
maitoa kohden on 27,83 euroa.
Kaudella 2014-2015 maksun määrä 
100:aa kilogrammaa maitoa kohden on 
kuitenkin 10,00 euroa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon neuvoston vuoden 2008 terveystarkastuksen yhteydessä 
sopima maitokiintiöjärjestelmän häiriötön lakkauttaminen kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 1590
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
105 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 a artikla
Kaupan pitämistä koskevat säännöt 

maidon yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Tuottajajäsenvaltiot voivat 
yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
vahvistaa kaupan pitämistä koskevia 
sääntöjä tarjonnan hallitsemiseksi 
erityisesti panemalla täytäntöön 108 
artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemät päätökset. Siihen saakka, kunnes 
106–108 artiklassa tarkoitettujen 
organisaatioiden toteuttamat toimet ovat 
tuottaneet riittävästi markkinavoimaa 
vaikuttaakseen tarjonnan sopeuttamista 
kysyntään koskeviin päätöksiin, on 
tuottajille taattava markkinoiden 
vakauden vähimmäistaso soveltamalla 
asianmukaista markkinajärjestelyä, jolla 
varmistetaan, että tuotanto vastaa 
kysyntää Euroopassa. 
Maitokiintiöjärjestelmä olisi siksi 
pidettävä voimassa vuoteen 2017 saakka.

Or. de

Tarkistus 1591
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä hyväksyttävä 
tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä hyväksyttävä 
hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot ja ne voivat hyväksyä 
pyynnöstä myös muiden alojen 
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tuottajaorganisaatiot,

Or. en

Tarkistus 1592
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
tuottajaorganisaatiot,

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiota ei saisi velvoittaa hyväksymään tuottajaorganisaatioita tietyissä tapauksissa. 
Niiden olisi voitava päättää vapaasti hyväksyäkö ne vai ei.

Tarkistus 1593
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä
hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
tuottajaorganisaatiot,

Or. en

Tarkistus 1594
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
tuottajaorganisaatiot,

Or. lv

Tarkistus 1595
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
tuottajaorganisaatiot,

Or. en

Tarkistus 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
tuottajaorganisaatiot,

Or. en

Tarkistus 1597
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
tuottajaorganisaatiot,

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioiden hyväksymisen ei pitäisi olla pakollista, vaan se olisi jätettävä 
yksittäisten jäsenvaltioiden harkintavallan piiriin. Tämä toimintatapa vastaa 
toissijaisuusperiaatetta ja mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot arvioivat kyseiset organisaatiot 
erityisten kansallisten olosuhteiden mukaisesti.

Tarkistus 1598
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
tuottajaorganisaatiot,

Or. en

Tarkistus 1599
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
tuottajaorganisaatiot,

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen ei saisi olla jäsenvaltioille asetettu pakollinen 
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vaatimus. Hyväksymisen pakollisuuden tarkoitus on epäselvä ja sen seuraukset ovat 
arvaamattomat. Kaikkien elintarvikeketjuun liittyvien poliittisten aloitteiden olisi perustuttava 
vapaaehtoisuuteen. Komission ehdotuksessa tuottajaorganisaatioiden toiminnalle on jo 
asetettu asianmukaiset rajat. On tärkeää vahvistaa viljelijän asemaa elintarvikealan 
arvoketjussa. Komission ehdotuksessa tuottajaorganisaatioiden toiminnalle on kuitenkin jo 
asetettu asianmukaiset rajat.

Tarkistus 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
tuottajaorganisaatiot,

Or. en

Tarkistus 1601
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jotka muodostuvat jonkin 1 artiklan 2 
kohdassa luetellun alan tuottajista;

a) jotka muodostuvat tietyn 1 artiklan 2 
kohdassa luetellun alan viljelijöistä;

Or. en

Tarkistus 1602
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jotka muodostuvat jonkin 1 artiklan 2 a) jotka muodostuvat tietyn 1 artiklan 2 
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kohdassa luetellun alan tuottajista; kohdassa luetellun alan viljelijöistä ja 
joissa näillä on määräävä asema;

Or. en

Perustelu

1) Tuottajaorganisaatioiden (ei jalostajien) on pyrittävä vahvistamaan viljelijöiden asemaa 
elintarvikeketjussa. Komission ehdotuksen sanamuodon ("tuottajat") käyttäminen saattaisi 
mahdollistaa jalostajien järjestöjen kelpuuttamisen. 2) On tärkeää, että 
tuottajaorganisaatioissa niiden jäsenillä (eli viljelijöillä) on aina määräävä asema. 3) Vain 
saman alan viljelijöiden olisi sallittava yhdistää voimansa tuottajaorganisaatiossa.

Tarkistus 1603
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jotka muodostuvat jonkin 1 artiklan 2 
kohdassa luetellun alan tuottajista;

a) jotka muodostuvat jonkin 1 artiklan 2 
kohdassa luetellun alan tuottajista ja joissa 
näillä on määräävä asema;

Or. en

Tarkistus 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jotka muodostuvat jonkin 1 artiklan 2 
kohdassa luetellun alan tuottajista;

a) jotka muodostuvat jonkin 1 artiklan 2 
kohdassa luetellun alan tuottajista ja joissa 
näillä on määräävä asema;

Or. en
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Tarkistus 1605
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka on perustettu tuottajien aloitteesta; b) jotka on perustettu viljelijöiden
aloitteesta;

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioiden (ei jalostajien) on pyrittävä vahvistamaan viljelijöiden asemaa 
elintarvikeketjussa. Komission ehdotuksen sanamuodon ("tuottajat") käyttäminen saattaisi 
mahdollistaa jalostajien järjestöjen kelpuuttamisen.

Tarkistus 1606
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka on perustettu tuottajien aloitteesta; b) jotka on perustettu viljelijöiden
aloitteesta;

Or. en

Tarkistus 1607
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka on perustettu tuottajien aloitteesta; b) jotka on perustettu tuottajien aloitteesta 
ja jotka ovat tuottajien omistamia ja 
valvomia;



PE494.588v01-00 42/177 AM\910137FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka on perustettu tuottajien aloitteesta; b) jotka on perustettu tuottajien aloitteesta 
ja joilla on riittävästi inhimillisiä, 
aineellisia ja teknisiä voimavaroja 
tehtäviensä hoitamista varten;

Or. en

Tarkistus 1609
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

b a) joilla on riittävästi inhimillisiä, 
aineellisia ja teknisiä voimavaroja 
tehtäviensä hoitamista varten;

Or. en

Tarkistus 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) pyrkivät tiettyyn päämäärään, johon voi 
sisältyä vähintään yksi seuraavista 

c) pyrkivät seuraaviin tavoitteisiin 
tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi:
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tavoitteista:

Or. es

Tarkistus 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) pyrkivät tiettyyn päämäärään, johon voi 
sisältyä vähintään yksi seuraavista 
tavoitteista:

c) pyrkivät tiettyyn päämäärään, joka on 
saavuttaa i, ii ja iii alakohdassa 
tarkoitetuista tavoitteista vähintään kaksi 
ja jotka voivat pyrkiä vapaaehtoispohjalta 
saavuttamaan minkä tahansa seuraavassa 
luetelluista tavoitteista:

Or. es

Perustelu

Näiden organisaatioiden olisi kehitettävä samaan peruspäämäärään perustuvia 
toimintaohjelmia, jotta ne eivät unohda kyseistä peruspäämäärää, jonka puolesta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatiot ovat toimineet jo vuosien ajan, eli tarjonnan 
keskittämiseen yhteisen kaupan pitämisen toteuttamiseksi.

Tarkistus 1612
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) varmistaa tuotannon suunnittelu ja 
mukauttaminen kysyntää vastaavaksi, 
erityisesti määrän ja laadun osalta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1613
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) varmistaa tuotannon suunnittelu ja 
mukauttaminen kysyntää vastaavaksi, 
erityisesti määrän ja laadun osalta;

i) varmistaa tuotannon suunnittelu ja sen 
mukauttaminen kysyntää vastaavaksi, 
erityisesti määrän ja laadun osalta, 
hyödyntämällä määrää mukauttavia 
välineitä;

Or. fr

Perustelu

Tuottajaorganisaatioiden käytettävissä olevien tuotannon mukauttamiseen tarkoitettujen 
välineiden on oltava yhteydessä tarjonnan mukauttamiseen.

Tarkistus 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden 
tarjontaa ja markkinoille saattamista;

ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden 
tarjontaa ja markkinoille saattamista, myös 
neuvottelemalla jäsentensä puolesta 
hintasopimuksia, jotka kattavat näiden 
koko yhteistuotannon tai osan siitä;

Or. en

Tarkistus 1615
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden 
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tarjontaa ja markkinoille saattamista; tarjontaa ja markkinoille saattamista, myös 
neuvottelemalla organisaatioihin 
kuuluvien viljelijöiden puolesta 
hintasopimuksia, jotka kattavat näiden 
koko yhteistuotannon tai osan siitä;

Or. fr

Tarkistus 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden 
tarjontaa ja markkinoille saattamista;

ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden 
tarjontaa ja suoraa markkinoille 
saattamista;

Or. it

Tarkistus 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja;

iii) pyrkiä mahdollisesti myös 
saavuttamaan yhden tai useamman 106 a 
artiklan c kohdassa vahvistetuista 
erityispäämääristä;

Or. es

Tarkistus 1618
Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja;

iii) minimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja;

Or. en

Tarkistus 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja;

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja esimerkiksi 
tarjoamalla riskinhallintavälineitä;

Or. en

Tarkistus 1620
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja;

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja esimerkiksi 
toteuttamalla asetuksen (EU) N:o[...] 
[RDR] 38–40 artiklassa tarkoitetut 
toimenpiteet;

Or. fr
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Tarkistus 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja;

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja ja taata 
tuottajahintoihin nähden kohtuulliset 
kuluttajahinnat;

Or. pt

Tarkistus 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) neuvotella sopimusehdoista;

Or. en

Tarkistus 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) laatia tutkimuksia kestävistä 
tuotantomenetelmistä ja 
markkinakehityksestä;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 1624
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) laatia tutkimuksia kestävistä 
tuotantomenetelmistä ja 
markkinakehityksestä;

iv) laatia tutkimuksia taloudellisesti 
kestävistä tuotantomenetelmistä, 
innovatiivisista käytännöistä, 
taloudellisesta kilpailukyvystä ja 
markkinakehityksestä;

Or. en

Tarkistus 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) edistää ja antaa ympäristöä säästävien 
viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden toteuttamiseen 
tarvittavaa teknistä apua;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1626
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) edistää ja antaa ympäristöä säästävien 
viljelymenetelmien ja tuotantotekniikoiden 
toteuttamiseen tarvittavaa teknistä apua;

v) edistää ja antaa taloudellisen 
kilpailukyvyn parantamiseen ja 
tuotantotekniikoiden toteuttamiseen 
tarvittavaa teknistä apua;



AM\910137FI.doc 49/177 PE494.588v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 1627
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) edistää ja antaa ympäristöä säästävien 
viljelymenetelmien ja tuotantotekniikoiden 
toteuttamiseen tarvittavaa teknistä apua;

v) edistää ja antaa ympäristöä säästävien 
viljelymenetelmien ja tuotantotekniikoiden 
sekä asianmukaisten eläinten 
hyvinvointia koskevien käytäntöjen ja 
tekniikoiden toteuttamiseen tarvittavaa 
teknistä apua;

Or. en

Tarkistus 1628
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komission teksti Tarkistus

v a) edistää tuotantonormien käyttöä, 
tuotteiden laadun parantamista ja 
sellaisten tuotteiden kehittämistä, joiden 
alkuperänimitys tai maantieteellinen 
merkintä on suojattu tai jotka kuuluvat 
kansallisen laatumerkinnän piiriin, sekä 
antaa näihin tarvittavaa teknistä apua.

Or. en

Tarkistus 1629
Mariya Gabriel

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

v a) edistää tuotantonormien käyttöä, 
tuotteiden laadun parantamista ja 
sellaisten tuotteiden kehittämistä, joiden 
alkuperänimitys tai maantieteellinen 
merkintä on suojattu tai jotka kuuluvat 
kansallisen laatumerkinnän piiriin, sekä 
antaa näihin tarvittavaa teknistä apua.

Or. en

Tarkistus 1630
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

v a) edistää ja tukea sellaisten tuotteiden 
kehittämistä, joiden alkuperänimitys tai 
maantieteellinen merkintä on suojattu;

Or. en

Perustelu

Tuntuu tarkoituksenmukaiselta, että tuottajaorganisaatiot auttavat viljelijöitä hyödyntämään 
suojattuun alkuperänimitykseen / maantieteelliseen merkintään liittyviä mahdollisuuksia.

Tarkistus 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

v a) vahvistaa tuotantoa ja ensimmäisen 
kerran markkinoille saatettujen tuotteiden 
kaupan pitämistä koskevia sääntöjä, jotka 
ovat tiukempia kuin EU- tai kansallisen 
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tason säännöt;

Or. fr

Tarkistus 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

v a) vahvistaa tuotantoa ja kaupan 
pitämistä koskevia sääntöjä, jotka ovat 
tiukempia kuin EU- tai kansallisen tason 
säännöt;

Or. es

Tarkistus 1633
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – v b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v b) kehittää aloitteita, jotka 
mahdollistavat laadun parantamisen ja 
innovoinnin elintarviketuotannon 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 1634
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta
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Komission teksti Tarkistus

vi) käsitellä sivutuotteita ja jätettä 
erityisesti veden, maaperän ja maiseman 
laadun suojelemiseksi sekä luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1635
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

(vi) käsitellä sivutuotteita ja jätettä 
erityisesti veden, maaperän ja maiseman 
laadun suojelemiseksi sekä luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) käsitellä sivutuotteita ja jätettä 
erityisesti veden, maaperän ja maiseman 
laadun suojelemiseksi sekä luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi; ja

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 1637
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1639
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) edistää luonnonvarojen kestävää
käyttöä ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä;

vii) edistää luonnonvarojen säästämiseen 
tarkoitettujen edistyneiden ja kestävien 
tuotantojärjestelmien käyttöä ottaen 
huomioon myös ilmastonmuutoksen;
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Or. fr

Tarkistus 1640
Anthea McIntyre

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) kehittää aloitteita, joilla 
parannetaan tuottajien taloudellista 
kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä 
vahvistetaan innovointia;

Or. en

Tarkistus 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) kehittää aloitteita 
maatalouselintarvikkeiden laadun 
parantamiseksi ja niiden innovatiivisen 
luonteen vahvistamiseksi;

Or. es

Tarkistus 1642
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) kehittää aloitteita 
maatalouselintarvikkeiden laadun 
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parantamiseksi ja niitä koskevien 
innovointien edistämiseksi;

Or. es

Tarkistus 1643
Esther de Lange

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) varmistaa, että hyväksytyn 
tuottajaorganisaation tuottajat saavat 
kohtuullisen korvauksen ympäristön ja 
eläinten hyvinvoinnin kaltaisten 
näkökohtien edistämiseksi tekemistään 
investoinneista aiheutuneista kuluista;

Or. en

Tarkistus 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) toteuttaa yhteisiä toimia 
taloudellisten riskien ennakoimiseksi ja 
hallitsemiseksi hyödyntäen erityisesti 109 
c artiklassa tarkoitettua tasausrahastoa;

Or. fr

Tarkistus 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii a) toteuttaa toimia laadun 
parantamiseksi etenkin markkinoille 
saattamisen yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) nostaa tuotannon markkina-arvoa, 
myös jalostuksen avulla.

Or. es

Perustelu

Olisi mainittava nimenomaisesti ja korostettava sitä, että jalostus on yksi tapa lisätä 
tuotannon arvoa.

Tarkistus 1647
Bastiaan Belder

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) varmistaa tuottajille maksettujen 
hintojen oikeudenmukaisuus ja 
kohtuullisuus ottaen huomioon 
kestävyydestä ja eläinten hyvinvoinnista 
tuottajille aiheutuneet kulut;

Or. en
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Tarkistus 1648
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii b) kehittää aloitteita 
menekinedistämisen ja kaupan pitämisen 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii b) optimoida jäsentensä tuotanto, 
jalostus mukaan luettuna;

Or. es

Tarkistus 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii b) toteuttaa politiikkoja, joilla pyritään 
vahvistamaan tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhdistysten 
organisaatiota sekä taloudellista ja 
rahoituksellista asemaa.
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Or. it

Tarkistus 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii b) kehittää aloitteita 
maatalouselintarvikkeiden laadun 
parantamiseksi ja niiden innovatiivisen 
luonteen vahvistamiseksi;

Or. es

Perustelu

Katsomme, että tuottajaorganisaatiot tarjoavat asianmukaiset puitteet laadun ja innovoinnin 
parantamiseksi, joten nämä tavoitteet olisi sisällytettävä niiden erityisiin päämääriin.

Tarkistus 1652
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii c) neuvotella omasta puolestaan tai 
tarvittaessa jäsentensä puolesta 
maataloustuotteiden tarjontaa kuluttajille 
koskevia sopimuksia;

Or. en

Tarkistus 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) joilla ei ole määräävää markkina-
asemaa tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 
sitä edellytä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joilla ei ole määräävää markkina-
asemaa tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 
sitä edellytä.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1655
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joilla ei ole määräävää markkina-
asemaa tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 
sitä edellytä.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Kun otetaan huomioon, että unionin kilpailulainsäädäntö kieltää ainoastaan määräävän 
aseman väärinkäytön ja että tuottajien asema elintarvikeketjun toimijoiden joukossa on 
kaikkein heikoin, olisi 106 artiklan 1 kohdan d alakohta poistettava, jotta varmistetaan 
tarjonnan keskittyminen ja suojellaan tuottajien neuvotteluasemaa.

Tarkistus 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joilla ei ole määräävää markkina-
asemaa tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 
sitä edellytä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1657
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joilla ei ole määräävää markkina-
asemaa tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 
sitä edellytä.

d) eivät sulje pois kilpailua.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 102 artikla kieltää määräävän 
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aseman väärinkäytön. Siinä ei kielletä määräävässä asemassa olemista sinänsä. Näin ollen 
kyse olisi syrjinnästä, mikäli tuottajaorganisaatioita kiellettäisiin ylipäätään olemasta 
määräävässä asemassa. Siksi tarkistuksella ehdotetaan, että tuottajaorganisaatiot eivät saa 
"sulkea pois kilpailua".

Tarkistus 1658
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joilla ei ole määräävää markkina-
asemaa tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 
sitä edellytä.

d) eivät sulje pois kilpailua.

Or. en

Tarkistus 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) joilla ei ole määräävää markkina-asemaa 
tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen sitä 
edellytä.

d) joilla ei ole määräävää markkina-asemaa 
tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen sitä 
edellytä. Tuottajaryhmällä tai 
tuottajaryhmien yhdistyksellä oletetaan 
olevan määräävä asema, mikäli sen osuus 
kyseisen tuotteen kansallisesta 
kokonaistuotannosta on suurempi kuin 33 
prosenttia tai sen osuus unionin 
kokonaistuotannosta on suurempi kuin 
3,5 prosenttia, mutta tämä olettamus on 
kumottavissa.

Or. en
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Tarkistus 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) pitävät kaupan tuotteita, jotka eivät 
kuulu perussopimuksen liitteen I 
soveltamisalan piiriin, edellyttäen, että 
myytyjen liitteen I soveltamisalan 
ulkopuolisten tuotteiden osuus ei ole 
suurempi kuin 49 prosenttia kaupan 
pidettyjen tuotteiden kokonaismäärästä 
ilman, että tämä johtaa tunnustetulla 
maatalousalalla toimivan 
tuottajaorganisaation virallisen aseman 
menettämiseen.

Or. de

Perustelu

Sellaisten maataloustuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi, joiden tuotantokustannukset 
ovat korkeammat kuin vastaavien kolmansista maista tuotujen tuotteiden 
tuotantokustannukset, saattaisi olla hyväksytyn tuottajaorganisaation kannalta kannattavaa 
pitää kaupan tuotteita, jotka eivät sisälly perussopimuksen liitteeseen I (esimerkiksi 
maatalousperäisen alkoholin alalla toimiva hyväksytty tuottajaorganisaatio voisi pitää 
kaupan myös viinoja, jotka eivät kuulu liitteen I piiriin).

Tarkistus 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) pitävät kaupan tuotteita, jotka eivät 
kuulu perussopimuksen liitteen I 
soveltamisalan piiriin, edellyttäen, että 
myytyjen liitteen I soveltamisalan 
ulkopuolisten tuotteiden osuus ei ole 
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suurempi kuin 49 prosenttia kaupan 
pidettyjen tuotteiden kokonaismäärästä 
ilman, että tämä johtaa tunnustetulla 
maatalousalalla toimivan 
tuottajaorganisaation virallisen aseman 
menettämiseen.

Or. de

Tarkistus 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) joilla on tarvittavat tekniset valmiudet 
tehtäviensä hoitamista varten.

Or. es

Tarkistus 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) myyvät koko tuotantonsa 
tuottajaorganisaation välityksellä;

Or. es

Perustelu

Nykyisissä asetuksissa olevat säännökset, jotka koskevat tuottajaorganisaation jäsenten 
velvollisuutta myydä koko tuotantonsa kyseisten organisaatioiden välityksellä, sekä 
mahdolliset poikkeustapaukset on sisällytettävä asetukseen.
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Tarkistus 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) suoritettava perussäännöissä 
määrätyt maksut 30 artiklassa säädettyjen 
toimintarahastojen perustamiseksi ja 
kartuttamiseksi.

Or. es

Perustelu

Tämä on selkeä tuottajaorganisaation jäseniä koskeva velvollisuus, joka olisi siksi 
sisällytettävä.

Tarkistus 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, 
hedelmä- ja vihannes-, oliiviöljy- ja 
viinialan tuottajista koostuvien 
tuottajajärjestöjen olisi pyrittävä ainakin 
yhteen i), i)i ja iii) kohdissa tarkoitetuista 
tavoitteista.

Or. es

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot ovat jo vuosien ajan pyrkineet toiminnassaan 
tarjonnan keskittämistä yhteistä kaupan pitämistä varten koskevaan peruspäämäärään, joka 
on vahvistettu yhteisön lainsäädännössä (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 122 artiklan c kohta, 
joka vastaa c kohdan tavoitteita i), ii) ja iii)).
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Tarkistus 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, 
hedelmä- ja vihannes-, oliiviöljy- ja 
viinialan tuottajista koostuvien 
tuottajajärjestöjen olisi pyrittävä ainakin 
yhteen i), i)i ja iii) kohdissa tarkoitetuista 
tavoitteista.

Or. es

Tarkistus 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hedelmä- ja vihannesalalla toimivien 
tuottajaorganisaatioiden on pyrittävä 
vähintään yhteen 106 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetuista 
tavoitteista.

Or. en

Tarkistus 1668
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hedelmä- ja vihannesalalla toimivien 
tuottajaorganisaatioiden on pyrittävä 
vähintään yhteen 106 artiklan 1 kohdan c 



PE494.588v01-00 66/177 AM\910137FI.doc

FI

alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetuista 
tavoitteista.

Or. fr

Tarkistus 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä artiklaa ei sovelleta osuuskuntiin.

Or. en

Perustelu

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe.Strengthening of farmers’ role 
in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has the 
appropriate scope for producer organisations’ activities.

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

Tarkistus 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa on 
säädetty, jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä hedelmä- ja vihannesalan ja 
oliivialan tuottajaorganisaatiot, jotka
täyttävät 1 kohdassa määritetyt kriteerit ja 
jotka pyrkivät hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden tapauksessa 
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ainakin yhteen 1 kohdan c alakohdan i)-
iii) alakohdissa tarkoitetuista tavoitteista.

Or. en

Tarkistus 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä 1 kohdan 
e alakohdassa säädetään, tuottajajäsenet 
voivat tuottajaorganisaation luvalla ja 
tuottajaorganisaation vahvistamin 
edellytyksin:
a) myydä enintään tietyn osuuden 
tuotannostaan ja/tai tuotteistaan suoraan 
tilalla ja/tai tilan ulkopuolella kuluttajille 
näiden omiin tarpeisiin; jäsenvaltio 
vahvistaa tämän osuuden, jonka on oltava 
vähintään 10 prosenttia;
b) pitää kaupan itse tai oman 
organisaationsa osoittaman toisen 
tuottajaorganisaation välityksellä 
tuotteita, joiden määrä on oman 
tuottajaorganisaation kaupan pidettävän 
tuotannon määrään nähden vähäinen;
c) pitää kaupan itse tai oman 
organisaationsa osoittaman toisen 
tuottajaorganisaation välityksellä 
tuotteita, jotka ominaispiirteidensä vuoksi 
eivät ensisijaisesti kuulu tuottajajäsenen 
oman tuottajaorganisaation kaupallisen 
toiminnan piiriin.

Or. es

Perustelu

Nykyisissä asetuksissa olevat säännökset, jotka koskevat tuottajaorganisaation jäsenten 
velvollisuutta myydä koko tuotantonsa kyseisten organisaatioiden välityksellä, sekä 
mahdolliset poikkeustapaukset on sisällytettävä asetukseen.
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Tarkistus 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
106 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 a artikla
Tuottajaorganisaatioiden perussäännöt

1. Tuottajaorganisaation perussäännöissä 
on määrättävä, että sen tuottajajäsenten 
on erityisesti:
a) sovellettava tuottajaorganisaation 
hyväksymiä sääntöjä, jotka liittyvät 
tuotantoilmoitusvelvoitteeseen, 
tuotantoon, kaupan pitämiseen ja 
ympäristönsuojeluun;
b) kuuluttava minkä tahansa tietyn tilan 
tietyn tuotteen osalta vain yhteen 
tuottajaorganisaatioon, asianomainen 
jäsenvaltio voi kuitenkin myöntää 
poikkeuksia tästä edellytyksestä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, joissa tuottajilla on kaksi 
toisistaan erillistä tuotantoyksikköä eri 
maantieteellisillä alueilla;
c) toimitettava tuottajaorganisaation 
tilastotarkoituksiin pyytämät tiedot, jotka 
koskevat erityisesti viljelyaloja, tuotantoa, 
tuotoksia ja suoramyyntiä.
2. Tuottajaorganisaation perussäännöissä 
on lisäksi määrättävä
a) menettelyistä, joilla 1 kohdassa 
tarkoitetut säännöt vahvistetaan, 
annetaan ja muutetaan;
b) tuottajaorganisaation rahoittamiseen 
tarvittavien maksujen perimisestä 
jäseniltä;
c) säännöistä, jotka varmistavat, että 
tuottajajäsenet voivat demokraattisella 
tavalla valvoa organisaatiota ja 
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päätöksentekoa;
d) seuraamuksista, kun 
tuottajaorganisaation perussääntöjen 
mukaisia velvoitteita, erityisesti maksujen 
suorittamista, jätetään noudattamatta tai 
tuottajaorganisaation hyväksymiä 
sääntöjä rikotaan;
e) säännöistä, jotka liittyvät uusien 
jäsenten hyväksymiseen ja erityisesti 
jäsenyyden vähimmäiskestoon, joka ei voi 
olla vuotta lyhyempi;
f) tuottajaorganisaation toiminnan 
kannalta välttämättömistä kirjanpito- ja 
budjettisäännöistä.
3. Tuottajaorganisaatioiden on katsottava 
tehtäviään hoitaessaan toimivan 
taloudellisissa asioissa jäsentensä nimissä 
ja näiden puolesta riippumatta siitä, onko 
kyseisten tuotteiden omistusoikeus 
siirretty tuottajilta 
tuottajaorganisaatioille.

Or. fr

Tarkistus 1673
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
106 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 a artikla
Tuottajaorganisaatioiden perussäännöt

1. Tuottajaorganisaation perussäännöissä 
on määrättävä, että sen tuottajajäsenten 
on erityisesti:
a) noudatettava tuottajaorganisaation 
hyväksymiä sääntöjä, jotka liittyvät 
tuotantoilmoitusvelvoitteeseen, 
tuotantoon, kaupan pitämiseen ja 
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ympäristönsuojeluun;
b) kuuluttava vain yhteen 
tuottajaorganisaatioon, joka neuvottelee 
tilan tietyn tuotteen hinnoista; 
asianomainen jäsenvaltio voi kuitenkin 
myöntää poikkeuksia tästä edellytyksestä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, joissa tuottajajäsenillä on 
kaksi toisistaan erillistä tuotantoyksikköä 
eri maantieteellisillä alueilla;
c) toimitettava tuottajaorganisaation 
tilastotarkoituksiin pyytämät tiedot, jotka 
koskevat erityisesti viljelyaloja, tuotantoa, 
tuotoksia ja suoramyyntiä.
2. Tuottajaorganisaation perussäännöissä 
on määrättävä lisäksi:
a) menettelyistä, joilla 1 kohdassa 
tarkoitetut säännöt vahvistetaan, 
annetaan ja muutetaan;
b) tuottajaorganisaation rahoittamiseen 
tarvittavien maksujen perimisestä 
jäseniltä;
c) säännöistä, jotka varmistavat, että 
tuottajajäsenet voivat demokraattisella 
tavalla valvoa organisaatiota ja 
päätöksentekoa;
d) seuraamuksista, kun 
tuottajaorganisaation perussääntöjen 
mukaisia velvoitteita, erityisesti maksujen 
suorittamista, jätetään noudattamatta tai 
tuottajaorganisaation hyväksymiä 
sääntöjä rikotaan;
e) säännöistä, jotka liittyvät uusien 
jäsenten hyväksymiseen ja erityisesti 
jäsenyyden vähimmäiskestoon, joka ei voi 
olla vuotta lyhyempi;
f) tuottajaorganisaation toiminnan 
kannalta välttämättömistä kirjanpito- ja 
budjettisäännöistä.
3. Tuottajaorganisaatioiden on katsottava 
toimivan taloudellisissa asioissa 
jäsentensä nimissä ja näiden puolesta.
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Or. de

Tarkistus 1674
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
106 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 a artikla
Tuottajajärjestöjen hyväksyminen

1. Jäsenvaltion on hyväksyttävä 
tuottajaorganisaatioiksi kaikki 
oikeussubjektit tai oikeussubjektin tarkoin 
määritellyt osat, jotka hakevat tällaista 
hyväksymistä, jos:
а) ne täyttävät 106 artiklan ensimmäisen 
kohdan b ja c alakohdassa säädetyt 
vaatimukset;
b) ne täyttävät asianomaisen jäsenvaltion 
jäsenten lukumäärälle ja/tai toiminta-
alueellaan kaupan pitämänsä tuotannon 
arvolle vahvistaman vähimmäismäärän;
c) on olemassa riittävä selvitys siitä, että 
ne voivat toteuttaa toimintaansa 
asianmukaisesti niin keston, 
tehokkuuden, inhimillisen, aineellisen ja 
teknisen avun tehokkaan jäsenille 
tarjoamisen kuin tarjonnan keskittämisen 
suhteen;
d) niiden säännöt ovat tämän kohdan a, b 
ja c alakohdan mukaiset.
2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
tuottajaorganisaatiot, jotka on hyväksytty 
ennen 1 päivää tammikuuta 2014 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän artiklan 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset, on katsottava 
106 artiklan nojalla hyväksytyiksi 
tuottajaorganisaatioiksi.
3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
tuottajaorganisaatiot, jotka on hyväksytty 
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ennen 1 päivää tammikuuta 2014 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
jotka eivät täytä tämän artiklan 1 
kohdassa säädettyjä edellytyksiä, voivat 
jatkaa toimintaansa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti 1 päivään 
tammikuuta 2015 saakka.
4. Jäsenvaltioiden on:
а) päätettävä hyväksymisen 
myöntämisestä tuottajaorganisaatiolle 
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
hakemus ja kaikki sitä tukevat 
asianmukaiset todisteet on jätetty; 
hakemus on jätettävä siinä jäsenvaltiossa, 
jossa organisaation päätoimipaikka on;
b) suoritettava itse määrittelemiensä 
väliajoin tarkastuksia varmistaakseen, 
että hyväksytyt tuottajaorganisaatiot 
noudattavat tämän luvun säännöksiä;
c) määrättävä näihin organisaatioihin ja 
liittoihin sovellettavista itse 
vahvistamistaan seuraamuksista, jos 
säännöksiä ei ole noudatettu tai jos 
ilmenee tässä luvussa säädettyjä 
toimenpiteitä koskevia 
sääntöjenvastaisuuksia, sekä päätettävä 
tarvittaessa hyväksynnän 
peruuttamisesta;
d) ilmoitettava komissiolle vuosittain 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 
edellisen kalenterivuoden aikana 
tekemistään hyväksymisen myöntämistä, 
epäämistä tai peruuttamista koskevista 
päätöksistä.

Or. bg

Tarkistus 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
106 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

106 a artikla
Tuottajaliitot 

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä tuottajaliitot,
a) jotka muodostuvat jonkin 1 artiklan 2 
kohdassa luetellun alan tuottajista;
b) jotka on perustettu tuottajien 
aloitteesta;
c) jotka pyrkivät tiettyyn päämäärään, 
johon voi sisältyä vähintään yksi 
seuraavista tavoitteista:
i) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja;
ii) laatia tutkimuksia kestävistä 
tuotantomenetelmistä ja 
markkinakehityksestä;
iii) edistää ja antaa ympäristöä säästävien 
viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden toteuttamiseen 
tarvittavaa teknistä apua;
iv) käsitellä sivutuotteita ja jätettä 
erityisesti veden, maaperän ja maiseman 
laadun suojelemiseksi sekä luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi; ja
v) edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä;
d) joilla ei ole määräävää markkina-
asemaa tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 
sitä edellytä.

Or. es

Perustelu

YMP:llä olisi edistettävä tarjonnan keskittämistä tuotannosta tukemalla 
tuottajaorganisaatioita hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden nykyisen mallin 
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mukaisesti. YMP:llä olisi myös mahdollistettava se, että tuottajat muodostavat ryhmiä muiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Olisi kuitenkin tehtävä ero "tuottajaorganisaatioiden" (jotka 
pyrkivät keskittämään tarjontaa) ja "tuottajaliittojen" (joilla on muita tavoitteita) välillä, jotta 
niiden saama taloudellinen tukikin voidaan eriyttää.

Tarkistus 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
106 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 a artikla
Hedelmä- ja vihannesalan 

tuottajaorganisaatioiden perussäännöt 
Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaation perussäännöissä on 
määrättävä, että sen tuottajajäsenten on 
erityisesti
a) myytävä tuottajaorganisaation 
välityksellä koko kyseinen tuotantonsa;
b) suoritettava perussäännöissä määrätyt 
maksut 30 artiklassa säädettyjen 
toimintarahastojen perustamiseksi ja 
kartuttamiseksi.
2. Sen estämättä, mitä 
4 kohdan a alakohdassa säädetään, 
tuottajajäsenet voivat 
tuottajaorganisaation luvalla ja 
tuottajaorganisaation vahvistamin 
edellytyksin:
a) myydä enintään tietyn osuuden 
tuotannostaan ja/tai tuotteistaan suoraan 
tilalla ja/tai tilan ulkopuolella kuluttajille 
näiden omiin tarpeisiin; jäsenvaltio 
vahvistaa tämän osuuden, jonka on oltava 
vähintään 10 prosenttia;
b) pitää kaupan itse tai oman 
organisaationsa osoittaman toisen 
tuottajaorganisaation välityksellä 
tuotteita, joiden määrä on oman 
tuottajaorganisaation kaupan pidettävän 
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tuotannon määrään nähden vähäinen;
c) pitää kaupan itse tai oman 
organisaationsa osoittaman toisen 
tuottajaorganisaation välityksellä 
tuotteita, jotka ominaispiirteidensä vuoksi 
eivät ensisijaisesti kuulu tuottajajäsenen 
oman tuottajaorganisaation kaupallisen 
toiminnan piiriin.

Or. es

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan huomioon hedelmä- ja vihannesalan erityisluonne. Se on 
yhdenmukainen esittelijän tarkistuksen 301 kanssa ja se voitaisiin liittää uutena 4 kohtana 
kyseiseen tarkistukseen.

Tarkistus 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
106 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 a artikla
Hedelmä- ja vihannesjalosteiden 
tuottajaorganisaatioita koskevat 

vaatimukset ja säännöt ja 
tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
hedelmä- ja vihannesalan ja hedelmä- ja 
vihannesjalostealan
tuottajaorganisaatioiksi kaikki 
oikeussubjektit tai oikeussubjektin tarkoin 
määritellyt osat, jotka hakevat tällaista 
hyväksymistä, jotka on luotu yhden tai 
useamman liitteessä XX ja XX luetellun 
tuotteen tuottajien aloitteesta ja jotka 
täyttävät seuraavat ehdot:
a) ne kehittävät ympäristöä säästäviä 
viljelymenetelmiä, tuotantotekniikoita ja 
jätehuoltomenetelmiä erityisesti veden, 
maaperän ja maiseman laadun 
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suojelemiseksi sekä luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, ja niiden tavoitteena on 
tarjonnan keskittäminen ja jäsentensä 
tuottamien tuotteiden markkinoille 
saattaminen;
b) ne varmistavat tuotannon suunnittelun 
ja sen mukauttaminen kysyntää 
vastaavaksi, erityisesti määrän ja laadun 
osalta;
c) ne optimoivat tuotantokustannukset ja 
vakauttavat tuottajahinnat;
d) ne lisäävät tuotannon kaupallista arvoa 
tapauksesta riippuen jalostamalla 
tuotteita.
2. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot, mikäli ne täyttävät 
myös seuraavat ehdot:
a) niillä on vähimmäismäärä jäseniä, ja 
niiden kaupan pidetyn tuotannon määrä 
tai arvo täyttää jäsenvaltion asettamat 
vähimmäisvaatimukset, ja ne esittävät 
tästä asianmukaisen selvityksen;
b) on olemassa riittävä selvitys siitä, että 
ne voivat toteuttaa toimintaansa 
asianmukaisesti niin keston, tehokkuuden 
kuin tarjonnan keskittämisen suhteen, 
mitä varten jäsenvaltiot voivat päättää, 
minkä ... artiklassa tarkoitetuista 
tuotteista tai tuoteryhmistä olisi 
kuuluttava tuottajaorganisaation piiriin;
c) ne todella antavat tuottajajäsenilleen 
ympäristöystävällisten viljelymenetelmien 
toteuttamiseen tarvittavaa teknistä apua;
d) ne asettavat tosiasiallisesti 
tuottajajäsentensä käyttöön tarpeen 
mukaan teknisiä apuvälineitä tuotteiden 
keräämiseksi, varastoimiseksi, 
pakkaamiseksi ja kaupan pitämiseksi;
e) ne varmistavat toimintansa 
asianmukaisen kaupallisen ja 
kirjanpidollisen hallinnoinnin; ja
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f) niillä ei ole määräävää markkina-
asemaa tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 33 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 
sitä edellytä.
3. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaation perussäännöissä on 
määrättävä, että sen tuottajajäsenten on
a) sovellettava tuottajaorganisaation 
hyväksymiä sääntöjä, jotka liittyvät 
tuotantoilmoitusvelvoitteeseen, 
tuotantoon, kaupan pitämiseen ja 
ympäristönsuojeluun;
b) kuuluttava minkä tahansa 122 artiklan 
a kohdan iii alakohdassa tarkoitetun, 
tietyn tilan tietyn tuotteen osalta vain 
yhteen tuottajaorganisaatioon;
c) myytävä tuottajaorganisaation 
välityksellä koko kyseinen tuotantonsa;
d) toimitettava tuottajaorganisaation 
tilastotarkoituksiin pyytämät tiedot, jotka 
koskevat erityisesti viljelyaloja, satoja, 
tuotoksia ja suoramyyntiä;
e) suoritettava säännöissä määrätyt 
maksut 103 b artiklassa säädettyjen
toimintarahastojen perustamiseksi ja 
kartuttamiseksi.
4. Sen estämättä, mitä 1 kohdan c 
alakohdassa säädetään, tuottajajäsenet 
voivat tuottajaorganisaation luvalla ja 
tuottajaorganisaation vahvistamin 
edellytyksin
a) myydä enintään tietyn osuuden 
tuotannostaan ja/tai tuotteistaan suoraan 
tilalla ja/tai tilan ulkopuolella kuluttajille 
näiden omiin tarpeisiin; jäsenvaltio 
vahvistaa tämän osuuden, jonka on oltava 
vähintään 10 prosenttia;
b) pitää kaupan itse tai oman 
organisaationsa osoittaman toisen 
tuottajaorganisaation välityksellä 
tuotteita, joiden määrä on oman 
tuottajaorganisaation kaupan pidettävän 
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tuotannon määrään nähden vähäinen;
c) pitää kaupan itse tai oman 
organisaationsa osoittaman toisen 
tuottajaorganisaation välityksellä 
tuotteita, jotka ominaispiirteidensä vuoksi 
eivät ensisijaisesti kuulu tuottajajäsenen 
oman tuottajaorganisaation kaupallisen 
toiminnan piiriin.
5. Tuottajaorganisaation perussäännöissä 
on lisäksi määrättävä
a) menettelyistä, joilla 1 kohdassa 
tarkoitetut säännöt määritellään, 
annetaan ja muutetaan;
b) tuottajaorganisaation rahoittamiseen 
tarvittavien maksujen perimisestä 
jäseniltä;
c) säännöistä, jotka varmistavat, että 
tuottajajäsenet voivat demokraattisella 
tavalla valvoa organisaatiota ja 
päätöksentekoa;
d) seuraamuksista, kun 
tuottajaorganisaation perussääntöjen 
mukaisia velvoitteita, erityisesti maksujen 
suorittamista, jätetään noudattamatta tai 
tuottajaorganisaation hyväksymiä 
sääntöjä rikotaan;
e) säännöistä, jotka liittyvät uusien 
jäsenten hyväksymiseen ja erityisesti 
jäsenyyden vähimmäiskestoon;
f) tuottajaorganisaation toiminnan 
kannalta välttämättömistä kirjanpito- ja 
budjettisäännöistä.
6. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden katsotaan 
toimivan taloudellisissa asioissa 
jäsentensä nimissä ja näiden puolesta.
7. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden hyväksymiseksi 
jäsenvaltioiden on 
a) päätettävä tuottajaorganisaation 
hyväksymisestä kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun hakemus kaikkine 
selvityksineen on tehty;
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b) tehtävä säännöllisin väliajoin 
tarkastuksia varmistuakseen, että 
tuottajaorganisaatiot ovat tämän luvun 
edellytysten mukaisia, määrättävä näihin 
organisaatioihin sovellettavista 
seuraamuksista, jos tämän asetuksen 
säännöksiä ei noudateta tai niiden 
noudattamisessa ilmenee 
epäsäännönmukaisuuksia, sekä 
päätettävä tarvittaessa hyväksymisen 
peruuttamisesta;
c) ilmoitettava komissiolle vuosittain 
hyväksymisen myöntämistä, epäämistä tai 
peruuttamista koskevista päätöksistä.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella vältetään hedelmä- ja vihannesalaa koskevien keskeisten säännösten 
laiminlyönti.

Tarkistus 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
106 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 b artikla
Hedelmä- ja vihannesalan 

tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen
Jäsenvaltion on hyväksyttävä hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiksi 
kaikki oikeussubjektit tai oikeussubjektin 
tarkoin määritellyt osat, jotka hakevat 
tällaista hyväksymistä, jos
a) niiden tavoitteena on käyttää 
ympäristöystävällisiä viljelymenetelmiä, 
tuotantotekniikoita ja 
jätehuoltomenetelmiä erityisesti veden, 
maaperän ja maiseman laadun 
suojelemiseksi sekä luonnon 
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monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, ja jos ne täyttävät 106, 
106 c ja 106 d artiklassa säädetyt 
vaatimukset ja esittävät tästä 
asianmukaisen selvityksen;
b) ne todella antavat tuottajajäsenilleen 
ympäristöystävällisten viljelymenetelmien 
toteuttamiseen tarvittavaa teknistä apua;
c) ne asettavat tosiasiallisesti 
tuottajajäsentensä käyttöön tarpeen 
mukaan teknisiä apuvälineitä tuotteiden 
keräämiseksi, varastoimiseksi, 
pakkaamiseksi ja kaupan pitämiseksi;
d) ne varmistavat toimintansa 
asianmukaisen kaupallisen ja 
kirjanpidollisen hallinnoinnin.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen esittelijän tarkistuksen 302 kanssa ja se voitaisiin liittää uutena 
5 kohtana kyseiseen tarkistukseen.

Tarkistus 1679
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

107 artikla Poistetaan.
Tuottajaorganisaatioiden liitot 

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.
Jollei 114 artiklan mukaisesti 
vahvistetuista säännöistä muuta johdu, 
tuottajaorganisaatioiden liitot voivat 
hoitaa mitä tahansa 
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tuottajaorganisaatioiden toimia tai 
tehtäviä.

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioiden liittojen tarjoama lisäarvo on hyvin vähäinen. Samalla niiden 
olemassaoloon liittyy hyvin suuri riski siitä, että markkinat keskittyvät liikaa. Siksi 
ehdotetaan, että mahdollisuus muodostaa tuottajaorganisaatioiden liittoja poistetaan.

Tarkistus 1680
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
tietyllä 1 artiklan 2 kohdassa luetellulla 
alalla toimivat tuottajaorganisaatioiden 
liitot, jotka on perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Or. en

Tarkistus 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa
luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti päättää tuottajaorganisaatioiden hyväksymisestä.

Tarkistus 1682
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 
luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Or. lv

Tarkistus 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 
luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Or. en

Tarkistus 1684
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 
luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioiden liittojen hyväksymisen ei pitäisi olla pakollista, vaan se olisi 
jätettävä yksittäisten jäsenvaltioiden harkintavallan piiriin. Tämä toimintatapa vastaa 
toissijaisuusperiaatetta ja mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot arvioivat kyseiset liitot erityisten 
kansallisten olosuhteiden mukaisesti.

Tarkistus 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Jollei 2 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 
luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Jäsenvaltiot eivät saa hyväksyä 
tuottajaorganisaatioiden liittoa, jolla on 
määräävä markkina-asema tietyllä 
markkinalla, ellei perussopimuksen 39 
artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
pyrkiminen sitä edellytä.

Or. en
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Tarkistus 1686
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä hyväksyttävä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 
luetellulla alalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu,
jäsenvaltioiden on pyynnöstä hyväksyttävä
hedelmä- ja vihannesalalla toimivat 
tuottajaorganisaatioiden liitot ja voivat 
pyynnöstä hyväksyä muiden alojen 
tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 
perustettu hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.

Or. en

Tarkistus 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia hyväksytyn 
tuottajaorganisaation tai hyväksytyn 
tuottajaorganisaatioiden liiton ulkoistaa 
jonkin osan toiminnastaan (ei kuitenkaan 
tuotantoa), myös tytäryrityksilleen, 
edellyttäen, että se antaa jäsenvaltiolle 
riittävät todisteet siitä, että kyseinen 
toimenpide mahdollistaa asianomaisen 
tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaatioiden liiton 
tavoitteiden saavuttamisen ja että 
tuottajaorganisaatio tai 
tuottajaorganisaatioiden liitto on edelleen 
vastuussa kyseisen toiminnon 
suorittamisen varmistamisesta sekä 
toiminnon suorittamiseen liittyvän 
kaupallisen järjestelyn 
kokonaishallinnasta ja -valvonnasta. 
Organisaatioilla ja liitoilla on oltava 
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edelleen oikeus antaa asiamiehelleen tälle 
uskottujen tehtävien hoitamista koskevia 
sitovia ohjeita.

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioidem mahdollisuus ulkoista toimintojaan on tärkeä periaatteellinen 
kysymys, joka olisi sisällytettävä perussäädökseen. Ulkoistaminen on aiheuttanút huomattavia 
ongelmia käytännössä ja siksi perussäädöksessä on vahvistettava periaate, jonka mukaan 
tuottajaorganisaatio on edelleen vastuussa ulkoistamistaan toiminnoista ja niiden tehokkaan 
suorittamisen valvonnasta. Tätä periaatetta olisi noudatettava kaikkien alojen 
tuottajaorganisaatioiden toteuttamiin ulkoistamisiin.

Tarkistus 1688
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 114 artiklan mukaisesti 
vahvistetuista säännöistä muuta johdu,
tuottajaorganisaatioiden liitot voivat hoitaa 
mitä tahansa tuottajaorganisaatioiden 
toimia tai tehtäviä.

Tuottajaorganisaatioiden liitot voivat 
toteuttaa minkä tahansa 
tuottajaorganisaatioille 106 artiklassa 
asetetuista tavoitteista.

Or. en

Tarkistus 1689
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 114 artiklan mukaisesti 
vahvistetuista säännöistä muuta johdu, 
tuottajaorganisaatioiden liitot voivat hoitaa 
mitä tahansa tuottajaorganisaatioiden 
toimia tai tehtäviä.

Jollei 114 artiklan mukaisesti 
vahvistetuista säännöistä muuta johdu, 
tuottajaorganisaatioiden liitot voivat hoitaa 
mitä tahansa tuottajaorganisaatioiden 
toimia tai tehtäviä, mahdollisuus rahoittaa 
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toimintarahastoa ja hoitaa 
jäsentuottajaorganisaatioiden 
toimintaohjelmia mukaan luettuna.

Or. it

Tarkistus 1690
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 114 artiklan mukaisesti 
vahvistetuista säännöistä muuta johdu, 
tuottajaorganisaatioiden liitot voivat hoitaa 
mitä tahansa tuottajaorganisaatioiden 
toimia tai tehtäviä.

Jollei 114 artiklan mukaisesti 
vahvistetuista säännöistä muuta johdu, 
tuottajaorganisaatioiden liitot voivat hoitaa 
mitä tahansa tuottajaorganisaatioiden 
toimia tai tehtäviä, mahdollisuus rahoittaa 
toimintarahastoa ja hoitaa 
toimintaohjelmaa mukaan luettuna.

Or. it

Tarkistus 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 114 artiklan mukaisesti 
vahvistetuista säännöistä muuta johdu, 
tuottajaorganisaatioiden liitot voivat hoitaa 
mitä tahansa tuottajaorganisaatioiden 
toimia tai tehtäviä.

Jollei 114 artiklan mukaisesti 
vahvistetuista säännöistä muuta johdu, 
tuottajaorganisaatioiden liitot voivat hoitaa 
mitä tahansa tuottajaorganisaatioiden 
toimia tai tehtäviä, mahdollisuus rahoittaa 
toimintarahastoa ja hoitaa 
toimintaohjelmaa mukaan luettuna.

Or. pt
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Tarkistus 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuottajaorganisaatioiden liitoilla on 
oikeus soveltaa 17 a artiklan mukaisia 
yksityisten toimitusten 
hallintajärjestelmiä.

Or. es

Perustelu

Nykyisiä interventio- ja markkinahallintamalleja olisi parannettava ja niihin olisi liitettävä 
markkinahäiriövälineitä ja erityisiä toimitusten hallintavälineitä, joiden olisi yhdessä 
muodostettava turvaverkko, joka suojelee viljelijöitä liiallisilta hintojen heilahteluilta ja 
mahdollistaa YMP:n pääasiallisen strategisen tavoitteen - elintarviketurva ja viljelijöiden 
tulotason säilyttäminen – saavuttamisen.

Tarkistus 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuottajaorganisaatioiden liitoilla on 
oikeus soveltaa 17 a artiklan mukaisia 
yksityisten toimitusten 
hallintajärjestelmiä.

Or. es

Tarkistus 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuottajaorganisaatioiden liitot voivat 
hoitaa mitä tahansa tuottajaorganisaation 
tehtävää tai toimintoa. Ne voivat hoitaa 
omia toimintaohjelmiaan ja tarvittaessa 
omia toimintarahastojaan. 
Toimintaohjelmat voivat olla 
täysimittaisia tai osittaisia ja niihin on 
sovellettava komission vahvistamia 
täytäntöönpanosääntöjä.

Or. es

Perustelu

Kun otetaan huomioon, miten tärkeää on mukauttaa tuotanto kysynnän tarpeisiin ja tarjonnan 
keskittämiseen yhteisten myyntijärjestelmien toteuttamiseksi, tuotantosidonnainen tuki olisi 
sisällytettävä YMJ-asetukseen eikä maaseudun kehittämistä koskevaan asetukseen, kuten 
komissio ehdottaa, edellyttäen, että määrärahoja osoitetaan riittävästi. Ehdotetut kannustimet 
vaikuttavat joka tapauksessa riittämättömiltä tuotantopuolen neuvotteluvoiman 
kasvattamiseksi arvoketjussa.

Tarkistus 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
107 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

107 a artikla
Tuottajaorganisaatioiden perussäännöt
1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaation perussäännöissä on 
määrättävä, että sen tuottajajäsenten on 
erityisesti
a) sovellettava tuottajaorganisaation 
hyväksymiä sääntöjä, jotka liittyvät 
tuotantoilmoitusvelvoitteeseen, 
tuotantoon, kaupan pitämiseen ja 
ympäristönsuojeluun;
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b) kuuluttava minkä tahansa 122 artiklan 
a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun, 
tietyn tilan tietyn tuotteen osalta vain 
yhteen tuottajaorganisaatioon;
c) myytävä tuottajaorganisaation 
välityksellä koko kyseinen tuotantonsa;
d) toimitettava tuottajaorganisaation 
tilastotarkoituksiin pyytämät tiedot, jotka 
koskevat erityisesti viljelyaloja, satoja, 
tuotoksia ja suoramyyntiä;
e) suoritettava säännöissä määrätyt 
maksut 103 b artiklassa säädettyjen 
toimintarahastojen perustamiseksi ja 
kartuttamiseksi.
2. Sen estämättä, mitä 1 kohdan c 
alakohdassa säädetään, tuottajajäsenet 
voivat tuottajaorganisaation luvalla ja 
tuottajaorganisaation vahvistamin 
edellytyksin
a) myydä enintään tietyn osuuden 
tuotannostaan ja/tai tuotteistaan suoraan 
tilalla ja/tai tilan ulkopuolella kuluttajille 
näiden omiin tarpeisiin; jäsenvaltio 
vahvistaa tämän osuuden, jonka on oltava 
vähintään 10 prosenttia;
b) pitää kaupan itse tai oman 
organisaationsa osoittaman toisen 
tuottajaorganisaation välityksellä 
tuotteita, joiden määrä on oman 
tuottajaorganisaation kaupan pidettävän 
tuotannon määrään nähden vähäinen;
c) pitää kaupan itse tai oman 
organisaationsa osoittaman toisen 
tuottajaorganisaation välityksellä 
tuotteita, jotka ominaispiirteidensä vuoksi 
eivät ensisijaisesti kuulu tuottajajäsenen 
oman tuottajaorganisaation kaupallisen 
toiminnan piiriin.
3. Tuottajaorganisaation perussäännöissä 
on lisäksi määrättävä
a) menettelyistä, joilla 1 kohdassa 
tarkoitetut säännöt määritellään, 
annetaan ja muutetaan;



PE494.588v01-00 90/177 AM\910137FI.doc

FI

b) tuottajaorganisaation rahoittamiseen 
tarvittavien maksujen perimisestä 
jäseniltä;
c) säännöistä, jotka varmistavat, että 
tuottajajäsenet voivat demokraattisella 
tavalla valvoa organisaatiota ja 
päätöksentekoa;
d) seuraamuksista, kun 
tuottajaorganisaation perussääntöjen 
mukaisia velvoitteita, erityisesti maksujen 
suorittamista, jätetään noudattamatta tai 
tuottajaorganisaation hyväksymiä 
sääntöjä rikotaan;
e) säännöistä, jotka liittyvät uusien 
jäsenten hyväksymiseen ja erityisesti 
jäsenyyden vähimmäiskestoon;
f) tuottajaorganisaation toiminnan 
kannalta välttämättömistä kirjanpito- ja 
budjettisäännöistä.
4. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden katsotaan 
toimivan taloudellisissa asioissa 
jäsentensä nimissä ja näiden puolesta.

107 b artikla
Hyväksyminen

1. Jäsenvaltion on hyväksyttävä hedelmä-
ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiksi 
kaikki oikeussubjektit tai oikeussubjektin 
tarkoin määritellyt osat, jotka hakevat 
tällaista hyväksymistä, jos
a) niiden tavoitteena on käyttää 
ympäristöystävällisiä viljelymenetelmiä, 
tuotantotekniikoita ja 
jätehuoltomenetelmiä erityisesti veden, 
maaperän ja maiseman laadun 
suojelemiseksi sekä luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, ja jos ne täyttävät 122 
ja 125 a artiklassa säädetyt vaatimukset ja 
esittävät tästä asianmukaisen selvityksen;
b) niillä on vähimmäismäärä jäseniä, ja 
niiden kaupan pidetyn tuotannon määrä 
tai arvo täyttää jäsenvaltion asettamat 
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vähimmäisvaatimukset, ja ne esittävät 
tästä asianmukaisen selvityksen;
c) on olemassa riittävä selvitys siitä, että 
ne voivat toteuttaa toimintaansa 
asianmukaisesti niin keston, tehokkuuden 
kuin tarjonnan keskittämisen suhteen, 
mitä varten jäsenvaltiot voivat päättää, 
minkä 122 artiklan a alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitetuista tuotteista tai 
tuoteryhmistä olisi kuuluttava 
tuottajaorganisaation piiriin;
d) ne todella antavat tuottajajäsenilleen 
ympäristöystävällisten viljelymenetelmien 
toteuttamiseen tarvittavaa teknistä apua;
e) ne asettavat tosiasiallisesti 
tuottajajäsentensä käyttöön tarpeen 
mukaan teknisiä apuvälineitä tuotteiden 
keräämiseksi, varastoimiseksi, 
pakkaamiseksi ja kaupan pitämiseksi;
f) ne varmistavat toimintansa 
asianmukaisen kaupallisen ja 
kirjanpidollisen hallinnoinnin. ja
g) niillä ei ole määräävää markkina-
asemaa tietyillä markkinoilla, ellei 
perussopimuksen 33 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 
sitä edellytä.
2. Jäsenvaltioiden on:
a) päätettävä tuottajaorganisaation 
hyväksymisestä kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun hakemus kaikkine 
selvityksineen on tehty;
b) tehtävä säännöllisin väliajoin 
tarkastuksia varmistuakseen, että 
tuottajaorganisaatiot ovat tämän luvun 
edellytysten mukaisia, määrättävä näihin 
organisaatioihin sovellettavista 
seuraamuksista, jos tämän asetuksen 
säännöksiä ei noudateta tai niiden 
noudattamisessa ilmenee 
epäsäännönmukaisuuksia, sekä 
päätettävä tarvittaessa hyväksymisen 
peruuttamisesta;
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c) ilmoitettava komissiolle vuosittain 
hyväksymisen myöntämistä, epäämistä tai 
peruuttamista koskevista päätöksistä.
Tuottajaorganisaatioiden liitto hedelmä-
ja vihannesalalla
Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden liitto perustetaan 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
aloitteesta, ja se voi suorittaa mitä 
tahansa tässä asetuksessa tarkoitettuja 
tuottajaorganisaation tehtäviä. Tätä 
varten jäsenvaltiot voivat pyynnöstä 
hyväksyä tuottajaorganisaatioiden liiton, 
jos:
a) jäsenvaltio katsoo, että liitto kykenee 
tehokkaasti suorittamaan kyseiset 
tehtävät; ja
b) liitolla ei ole määräävää markkina-
asemaa tietyillä markkinoilla, elleivät 
perussopimuksen 33 artiklassa tarkoitetut 
tavoitteet sitä edellytä.
Sovelletaan 125 a artiklan 4 kohdan 
säännöksiä tarvittavin muutoksin.

Or. en

Tarkistus 1696
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka

1. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä 
tietyllä 1 artiklan 2 kohdassa luetellulla 
alalla toimivat toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka

Or. en
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Tarkistus 1697
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka

1. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 
luetellulla alalla toimivat toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti päättää toimialakohtaisten organisaatioiden 
hyväksymisestä. Vaikka tietyt ehdot täyttyisivätkin, niillä ei pitäisi olla velvollisuutta hyväksyä 
niitä.

Tarkistus 1698
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka

1. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 
luetellulla alalla toimivat toimialakohtaiset
organisaatiot, jotka

Or. en

Tarkistus 1699
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka

1. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 
luetellulla alalla toimivat toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka

Or. en

Perustelu

Toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksymisen ei pitäisi olla pakollista, vaan se olisi 
jätettävä yksittäisten jäsenvaltioiden harkintavallan piiriin. Tämä toimintatapa vastaa 
toissijaisuusperiaatetta ja mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot arvioivat kyseiset organisaatiot 
erityisten kansallisten olosuhteiden mukaisesti.

Tarkistus 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka

1. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 
luetellulla alalla toimivat toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka

Or. en

Perustelu

Toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksyminen ei saisi olla jäsenvaltioille asetettu 
pakollinen vaatimus. Hyväksymisen pakollisuuden tarkoitus on epäselvä ja sen seuraukset 
ovat arvaamattomat. Kaikkien elintarvikeketjuun liittyvien poliittisten aloitteiden olisi 
perustuttava vapaaehtoisuuteen.

Tarkistus 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka

1. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä
millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 
luetellulla alalla toimivat toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka

Or. en

Tarkistus 1702
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 2 
kohdassa luetellulla alalla toimivat 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka

1. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä hedelmä- ja vihannesalalla 
toimivat toimialakohtaiset organisaatiot ja 
ne voivat hyväksyä pyynnöstä myös 
muiden alojen toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka,

Or. en

Tarkistus 1703
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muodostuvat yhden tai useamman alan 
tuotteiden tuotantoon, kauppaan ja/tai 
jalostukseen liittyvien taloudellisten 
toimien edustajista;

a) muodostuvat tietyn alan tuotteiden 
tuotantoon ja ainakin yhteen seuraavista 
toimitusketjun vaiheista: jalostus tai 
kauppa, myös jakelu, liittyvien 
taloudellisten toimien edustajista;

Or. en
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Tarkistus 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muodostuvat yhden tai useamman alan 
tuotteiden tuotantoon, kauppaan ja/tai 
jalostukseen liittyvien taloudellisten 
toimien edustajista;

a) muodostuvat yhden tai useamman alan 
tuotteiden tuotantoon ja vähintään yhteen 
seuraavista toimitusketjun vaiheista 
liittyvien taloudellisten toimien edustajista;
jalostus tai kauppa, jakelu mukaan 
luettuna;

Or. es

Tarkistus 1705
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muodostuvat yhden tai useamman alan 
tuotteiden tuotantoon, kauppaan ja/tai 
jalostukseen liittyvien taloudellisten 
toimien edustajista;

a) muodostuvat yhden tai useamman alan
ja julkisten viranomaisten tuotteiden 
tuotantoon ja vähintään yhteen 
seuraavista elintarvikkeiden 
toimitusketjun vaiheista liittyvien 
taloudellisten toimien edustajista; jalostus 
tai kaupan pitäminen, myös jakelu;

Or. fr

Perustelu

Tarjonta voidaan mukauttaa kysyntään ja maatalouden raaka-aineiden hintaheilahtelua 
voidaan hillitä ainoastaan sääntelyelimenä toimivien viranomaisten toteuttamin toimin, joilla 
mahdollistetaan siten maatalouden eri alojen pelastaminen niitä uhkaavalta vararikolta.

Tarkistus 1706
Britta Reimers

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

a a) kattavat yhden tai useamman alueen 
unionissa ja edustavat siten merkittävää 
osaa alan taloudellisesta toiminnasta;

Or. en

Perustelu

Säännös, joka mahdollistaa toimialakohtaisten organisaatioiden toiminnan useammalla kuin 
yhdellä alueella unionissa, on tarpeen YMJ-asetuksen mukauttamiseksi maitopakettiin.

Tarkistus 1707
Albert Deß

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kattavat yhden tai useamman alueen 
unionissa ja edustavat siten merkittävää 
osaa alan taloudellisesta toiminnasta;

Or. en

Tarkistus 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on perustettu kaikkien tai joidenkin 
niihin kuuluvien organisaatioiden tai 
yhteenliittymien aloitteesta;

b) on perustettu kaikkien tai joidenkin 
a alakohdassa tarkoitettujen edustajien
aloitteesta;

Or. es
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Tarkistus 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) pyrkivät tiettyyn päämäärään, johon voi 
sisältyä vähintään yksi seuraavista 
tavoitteista:

c) pyrkivät tiettyyn päämäärään, johon voi 
sisältyä yksi seuraavista tavoitteista:

Or. en

Tarkistus 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden 
parantaminen, muun muassa
julkistamalla aiemmin tehtyjen sopimusten 
mukaisia hintoja ja määriä sekä niiden 
kestoa koskevia tilastotietoja sekä 
toteuttamalla selvityksiä markkinoiden
tulevasta kehityksestä alueellisella tai 
valtakunnallisella tasolla;

i) julkistamalla markkinatutkimuksia ja
hintoja ja määriä koskevia tilastotietoja 
sekä toteuttamalla selvityksiä 
markkinoiden kehityksestä;

Or. en

Tarkistus 1711
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden parantaminen,

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden parantaminen 
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muun muassa julkistamalla aiemmin 
tehtyjen sopimusten mukaisia hintoja ja 
määriä sekä niiden kestoa koskevia 
tilastotietoja sekä toteuttamalla selvityksiä
markkinoiden tulevasta kehityksestä 
alueellisella tai valtakunnallisella tasolla;

sekä selvitysten toteuttaminen 
markkinoiden tulevasta kehityksestä 
alueellisella tai valtakunnallisella tasolla;

Or. en

Perustelu

Markkinatiedon julkistaminen on vaikea kysymys kilpailusääntöjen kannalta. Olisi päätettävä 
tapauskohtaisesti, onko tiettyjen tietojen julkistaminen sallittua vai ei.

Tarkistus 1712
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden parantaminen, 
muun muassa julkistamalla aiemmin 
tehtyjen sopimusten mukaisia hintoja ja 
määriä sekä niiden kestoa koskevia 
tilastotietoja sekä toteuttamalla selvityksiä
markkinoiden tulevasta kehityksestä 
alueellisella tai valtakunnallisella tasolla;

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden parantaminen 
sekä selvitysten toteuttaminen
markkinoiden tulevasta kehityksestä 
alueellisella tai valtakunnallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden parantaminen, 
muun muassa julkistamalla aiemmin 

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden parantaminen, 
muun muassa julkistamalla aiemmin 
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tehtyjen sopimusten mukaisia hintoja ja 
määriä sekä niiden kestoa koskevia 
tilastotietoja sekä toteuttamalla selvityksiä 
markkinoiden tulevasta kehityksestä 
alueellisella tai valtakunnallisella tasolla;

tehtyjen sopimusten mukaisia hintoja ja
määriä sekä niiden kestoa koskevia 
tilastotietoja sekä toteuttamalla selvityksiä 
markkinoiden tulevasta kehityksestä 
alueellisella, valtakunnallisella tai 
kansainvälisellä tasolla sekä 
vertailuarvojen määrittäminen, jotta 
kaikki jäsenet saavat vähintään katettua 
tuotantokustannuksensa ja jotta siten 
voidaan varmistaa organisaation kaikkien 
osapuolten kannattavuus tai ehkäistä 
tappiolla myynti;

Or. es

Tarkistus 1714
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden parantaminen, 
muun muassa julkistamalla aiemmin 
tehtyjen sopimusten mukaisia hintoja ja 
määriä sekä niiden kestoa koskevia 
tilastotietoja sekä toteuttamalla selvityksiä 
markkinoiden tulevasta kehityksestä 
alueellisella tai valtakunnallisella tasolla;

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden parantaminen, 
muun muassa julkistamalla aiemmin 
tehtyjen sopimusten mukaisia hintoja ja 
määriä sekä niiden kestoa koskevia 
tilastotietoja sekä toteuttamalla selvityksiä
sisämarkkinoiden ja kolmansien maiden 
markkinoiden tulevasta kehityksestä;

Or. fr

Tarkistus 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuotteiden markkinoille saattamisen ii) markkinoille saattamisen koordinoinnin 
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entistä paremman yhteensovittamisen 
edistäminen erityisesti tutkimuksen ja 
markkinatutkimusten avulla;

parantaminen esimerkiksi

Or. en

Tarkistus 1716
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuotteiden markkinoille saattamisen 
entistä paremman yhteensovittamisen 
edistäminen erityisesti tutkimuksen ja 
markkinatutkimusten avulla;

ii) tuotteiden markkinoille saattamisen 
entistä paremman yhteensovittamisen 
edistäminen tutkimuksen ja 
markkinatutkimusten avulla;

Or. en

Perustelu

Antamalla toimialakohtaisille organisaatioille laajat toimivaltuudet luodaan edellytykset 
paluulle markkinahallinnon aikaan, kun perustetaan elimiä, jotka rajoittavat tuotantoa, 
määräävät hinnat ja pitävät kilpailijat pois markkinoilta. Tämä olisi vastoin pyrkimyksiä 
toteuttaa markkinalähtöisempää politiikkaa maataloudessa ja palauttaisi mahdollisesti 
maatalouspolitiikan kansalliselle tasolle ja olisi, mikä pahinta, mahdollisesti vastoin 
yhtenäismarkkinoita koskevia perussopimuksen säännöksiä. Siksi on keskeisen tärkeää 
rajoittaa toimialakohtaisten organisaatioiden toimia ja toimintaa sekä määrittää ne selkeästi.

Tarkistus 1717
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuotteiden markkinoille saattamisen 
entistä paremman yhteensovittamisen 
edistäminen erityisesti tutkimuksen ja 
markkinatutkimusten avulla;

ii) tuotteiden markkinoille saattamisen 
entistä paremman yhteensovittamisen 
edistäminen erityisesti tutkimuksen ja 
markkinatutkimusten avulla, myös 
kehittämällä indikaattoreita, joissa on 
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otettu huomioon kustannukset, erityisesti 
tuotantopanoskustannukset, jotka 
osaltaan vaikuttavat toimitusketjun 
häiriöihin, markkinasuuntaukset ja 
-kehitys;

Or. fr

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että markkinoiden saatavilla on hintojen viitearvo, jossa on otettu 
huomioon eri näkökohdat, myös alkupään tekijät, vaikka arvoa ei sovellettaisikaan sitovalla 
tavalla.

Tarkistus 1718
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) unionin sääntöjen mukaisten 
vakiosopimusten laatiminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1719
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) unionin sääntöjen mukaisten 
vakiosopimusten laatiminen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Antamalla toimialakohtaisille organisaatioille laajat toimivaltuudet luodaan edellytykset 
paluulle markkinahallinnon aikaan, kun perustetaan elimiä, jotka rajoittavat tuotantoa, 
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määräävät hinnat ja pitävät kilpailijat pois markkinoilta. Tämä olisi vastoin pyrkimyksiä 
toteuttaa markkinalähtöisempää politiikkaa maataloudessa ja palauttaisi mahdollisesti 
maatalouspolitiikan kansalliselle tasolle ja olisi, mikä pahinta, mahdollisesti vastoin 
yhtenäismarkkinoita koskevia perussopimuksen säännöksiä. Siksi on keskeisen tärkeää 
rajoittaa toimialakohtaisten organisaatioiden toimia ja toimintaa sekä määrittää ne selkeästi.

Tarkistus 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) tuotteisiin liittyvän potentiaalin enempi 
hyödyntäminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1721
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) tuotteisiin liittyvän potentiaalin enempi 
hyödyntäminen;

iv) tuotteisiin liittyvän potentiaalin enempi 
hyödyntäminen ja taloudellista 
kilpailukykyä ja innovointia vahvistavien 
aloitteiden kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta



PE494.588v01-00 104/177 AM\910137FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

iv) tuotteisiin liittyvän potentiaalin enempi 
hyödyntäminen;

iv) tuotteisiin ja sivutuotteisiin liittyvän 
potentiaalin enempi hyödyntäminen myös 
muilla kuin maatalous- ja 
elintarvikemarkkinoilla;

Or. fr

Tarkistus 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) tiedottaminen ja tutkimusten 
toteuttaminen tuotannon järkeistämiseksi, 
parantamiseksi ja ohjaamiseksi 
markkinoiden tarpeisiin ja kuluttajien 
makuun ja odotuksiin entistä paremmin 
mukautettujen tuotteiden suuntaan, 
erityisesti tuotteiden laadun, suojatulla 
alkuperänimityksellä tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä 
varustettujen tuotteiden 
erityisominaisuudet mukaan lukien, ja 
ympäristönsuojelun osalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1724
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) tiedottaminen ja tutkimusten 
toteuttaminen tuotannon järkeistämiseksi, 
parantamiseksi ja ohjaamiseksi 

v) tiedottaminen ja tutkimusten 
toteuttaminen tuotannon järkeistämiseksi, 
parantamiseksi ja ohjaamiseksi 
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markkinoiden tarpeisiin ja kuluttajien 
makuun ja odotuksiin entistä paremmin 
mukautettujen tuotteiden suuntaan,
erityisesti tuotteiden laadun, suojatulla 
alkuperänimityksellä tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä 
varustettujen tuotteiden 
erityisominaisuudet mukaan lukien, ja 
ympäristönsuojelun osalta;

markkinoiden tarpeisiin ja kuluttajien 
makuun ja odotuksiin entistä paremmin 
mukautettujen tuotteiden suuntaan 
tuotteiden laadun ja ympäristönsuojelun 
osalta;

Or. en

Perustelu

Antamalla toimialakohtaisille organisaatioille laajat toimivaltuudet luodaan edellytykset 
paluulle markkinahallinnon aikaan, kun perustetaan elimiä, jotka rajoittavat tuotantoa, 
määräävät hinnat ja pitävät kilpailijat pois markkinoilta. Tämä olisi vastoin pyrkimyksiä 
toteuttaa markkinalähtöisempää politiikkaa maataloudessa ja palauttaisi mahdollisesti 
maatalouspolitiikan kansalliselle tasolle ja olisi, mikä pahinta, mahdollisesti vastoin 
yhtenäismarkkinoita koskevia perussopimuksen säännöksiä. Siksi on keskeisen tärkeää 
rajoittaa toimialakohtaisten organisaatioiden toimia ja toimintaa sekä määrittää ne selkeästi.

Tarkistus 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) keinojen etsiminen 
eläinlääkintätuotteiden tai 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
tuotantopanosten käytön rajoittamiseksi 
ja tuotteiden laadun varmistamiseksi sekä 
maaperän ja vesien suojelemiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1726
Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) keinojen etsiminen 
eläinlääkintätuotteiden tai 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
tuotantopanosten käytön rajoittamiseksi 
ja tuotteiden laadun varmistamiseksi sekä 
maaperän ja vesien suojelemiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1727
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) keinojen etsiminen
eläinlääkintätuotteiden tai 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
tuotantopanosten käytön rajoittamiseksi ja 
tuotteiden laadun varmistamiseksi sekä 
maaperän ja vesien suojelemiseksi;

vi) eläinlääkintätuotteiden tai 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
tuotantopanosten käytön rajoittaminen ja 
tuotteiden laadun varmistaminen sekä 
maaperän ja vesien suojeleminen;

Or. fr

Tarkistus 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) menetelmien ja keinojen kehittäminen 
tuotteiden laadun parantamiseksi kaikissa 
tuotannon ja kaupan pitämisen vaiheissa;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) menetelmien ja keinojen kehittäminen 
tuotteiden laadun parantamiseksi kaikissa 
tuotannon ja kaupan pitämisen vaiheissa;

vii) menetelmien ja keinojen kehittäminen 
tuotteiden laadun parantamiseksi kaikissa 
tuotannon ja kaupan pitämisen vaiheissa, 
erityisesti kun on kyse viiniyttämisestä 
viinialalla;

Or. fr

Tarkistus 1730
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – viii alakohta

Komission teksti Tarkistus

viii) luonnonmukaiseen maatalouteen 
liittyvän potentiaalin hyödyntäminen ja 
tällaisen maatalouden sekä 
alkuperänimitysten, laatumerkintöjen ja 
maantieteellisten merkintöjen suojaaminen 
ja edistäminen;

viii) luonnonmukaiseen maatalouteen 
liittyvän potentiaalin lisääminen ja 
tällaisen maatalouden sekä 
alkuperänimitysten, laatumerkintöjen ja 
maantieteellisten merkintöjen suojaaminen 
ja edistäminen;

Or. fr

Tarkistus 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – ix alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ix) integroitua kestävää tuotantoa tai 
muita ympäristöystävällisiä tuotantotapoja 
koskevien tutkimusten edistäminen ja 
laatiminen;

ix) ympäristöystävällisiä tuotantotapoja 
koskevien tutkimusten edistäminen ja 
laatiminen;

Or. en

Tarkistus 1732
Salvatore Caronna

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

Komission teksti Tarkistus

ix a) ympäristön, talouden ja 
yhteiskunnan kannalta kestävien 
tuotantojärjestelmien määrittelemisen ja 
niistä tiedottamisen edistäminen;

Or. it

Tarkistus 1733
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimialakohtaisten organisaatioiden nimenomaisena tavoitteena ei saisi olla tiettyjen 
tuotteiden kulutuksen edistäminen.
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Tarkistus 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

x) tuotteiden vastuulliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveellisistä 
kulutustottumuksista tiedottaminen;

Or. es

Tarkistus 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen 
kannustaminen ja/tai terveydelle 
vaarallisen käytön haitoista tiedottaminen
sisämarkkinoilla sekä kulutuksen 
edistäminen ja/tai tuotteita koskevien 
tietojen toimittaminen sisämarkkinoille ja 
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niiden ulkopuolelle sekä viinialan osalta 
viinin kohtuullisen ja vastuullisen käytön 
rohkaiseminen;

Or. fr

Tarkistus 1737
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen ja 
viinien ja alkoholijuomien kohtuulliseen 
ja vastuulliseen käyttöön kannustaminen 
ja terveydelle vaarallisen käytön haitoista 
tiedottaminen;

Or. fr

Tarkistus 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

x) tuotteiden terveelliseen, kohtuulliseen 
tai vastuulliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

Or. en

Tarkistus 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – x alakohta
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Komission teksti Tarkistus

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

x) tuotteiden terveelliseen, kohtuulliseen 
tai vastuulliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

Or. en

Tarkistus 1740
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

x) tuotteiden terveelliseen, kohtuulliseen 
ja vastuulliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 
käytön haitoista tiedottaminen;

Or. de

Tarkistus 1741
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – xi alakohta

Komission teksti Tarkistus

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen erityisesti kolmansissa 
maissa.

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen EU:ssa ja kolmansien 
maiden tarpeisiin vastaaminen;

Or. fr

Perustelu

Vaikka EU:n markkinoilla toteutettavat menekinedistämisaloitteet ovatkin keskeisessä 
asemassa, emme saa lyödä laimin ulkoisia markkinoita, jotka tarvitsevat apuamme 
tuotantovajeiden lievittämiseksi.
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.

Tarkistus 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – xi alakohta

Komission teksti Tarkistus

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen erityisesti kolmansissa 
maissa.

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen;

Or. en

Tarkistus 1743
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – xi alakohta

Komission teksti Tarkistus

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen erityisesti kolmansissa 
maissa.

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen erityisesti laatutuotteiden 
osalta.

Or. fr

Tarkistus 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) yhteisten toimien toteuttaminen 
taloudellisten riskien ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi hyödyntäen erityisesti 
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109 c artiklassa tarkoitettua 
tasausrahastoa;

Or. fr

Tarkistus 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) tuotteen organisoidun 
markkinoiltapoiston tai koordinoidun 
jalostuksen järjestäminen silloin kun 
markkinoilla esiintyy selvää 
epätasapainoa markkinointivuoden 
aikana, jotta markkinoiden normaali 
toiminta voitaisiin palauttaa;

Or. es

Tarkistus 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) tuotteen organisoidun 
markkinoiltapoiston tai koordinoidun 
jalostuksen järjestäminen silloin kun 
markkinoilla esiintyy selvää 
epätasapainoa markkinointivuoden 
aikana, jotta markkinoiden normaali 
toiminta voitaisiin palauttaa;

Or. es
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on ulottaa kolmelle yksittäiselle alalle (oliiviöljy, syötäväksi 
tarkoitetut oliivit ja tupakka) myönnetyt toimivaltuudet kaikille toimialakohtaisille 
organisaatioille soveltaen komission itse noudattamaa periaatetta ja sallien kaikkien alojen 
perustaa toimialakohtaisia organisaatioita.

Tarkistus 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) jäsenten tuotteiden tarjonnan ja 
kaupan pitämisen keskittäminen ja 
koordinointi;

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan 1 c kohdan laajentamisen tarkoituksena on ulottaa kolmelle yksittäiselle 
alalle (oliiviöljy, syötäväksi tarkoitetut oliivit ja tupakka) myönnetyt toimivaltuudet kaikille 
toimialakohtaisille organisaatioille soveltaen komission itse noudattamaa periaatetta ja 
sallien kaikkien alojen perustaa toimialakohtaisia organisaatioita.

Tarkistus 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) jäsenten tuotteiden tarjonnan ja 
kaupan pitämisen keskittäminen ja 
koordinointi;

Or. es
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Tarkistus 1749
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) jäsenten tuotteiden hallinnan ja 
kaupan pitämisen koordinointi;

Or. fr

Tarkistus 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) sivutuotteiden ja jätteiden hallinnan 
tukeminen;

Or. fr

Tarkistus 1751
Agnès Le Brun

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) sivutuotteiden ja jätteiden hallinnan 
tukeminen.

Or. fr

Perustelu

Tietty joukko toimialakohtaisia organisaatioita tukee tilojen kuolleiden eläinten keruuta ja 
hävittämistä koskevien toimien hallinnointia ja rahoittamista. Tällä tarkistuksella pyritään 



PE494.588v01-00 116/177 AM\910137FI.doc

FI

varmistamaan, että kyseiset organisaatiot voivat hoitaa tehtävänsä, myös ne, jotka liittyvät 
yleisemmin jätehuoltoon, josta kukin ketjun osa vastaa osaltaan.

Tarkistus 1752
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RDR] 
38-40 artiklassa tarkoitettujen toimien 
toteuttamisen tukeminen.

Or. fr

Perustelu

Tuottajaorganisaatioilla ja toimialakohtaisilla organisaatioilla voi olla merkittävä rooli 
riskien kattamisessa, hintariski mukaan luettuna, ja on sallittava, että ne hyödyntävät 
maaseudun kehittämispolitiikan välineitä.

Tarkistus 1753
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) yhteiset toimet tuotannon ja 
jalostuksen mukauttamiseksi 
markkinoiden vaatimuksiin ja tuotteen 
parantamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – xi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

xi a) tuotannon ja jalostuksen 
mukauttaminen markkinoiden 
vaatimuksiin ja tuotteen parantaminen;

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on ulottaa kolmelle yksittäiselle alalle (oliiviöljy, syötäväksi 
tarkoitetut oliivit ja tupakka) myönnetyt toimivaltuudet kaikille toimialakohtaisille 
organisaatioille soveltaen komission itse noudattamaa periaatetta ja sallien kaikkien alojen 
perustaa toimialakohtaisia organisaatioita.

Tarkistus 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) tuotannon ja jalostuksen 
mukauttaminen markkinoiden 
vaatimuksiin ja tuotteen parantaminen;

Or. es

Tarkistus 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen.
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Or. es

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on ulottaa kolmelle yksittäiselle alalle (oliiviöljy, syötäväksi 
tarkoitetut oliivit ja tupakka) myönnetyt toimivaltuudet kaikille toimialakohtaisille 
organisaatioille soveltaen komission itse noudattamaa periaatetta ja sallien kaikkien alojen 
perustaa toimialakohtaisia organisaatioita.

Tarkistus 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen;

Or. es

Tarkistus 1758
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) tuotannon ja jalostuksen 
parantamiseen kannustaminen;

Or. fr

Tarkistus 1759
Agnès Le Brun

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

c a) liittyvät tuotteisiin tai tuoteryhmiin, 
jotka eivät kuulu minkään aiemmin 
hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation toimintapiiriin.

Or. fr

Perustelu

Jotta yksittäisten alojen vakaus säilytetään ja jotta otetaan asianmukaisesti huomioon 
edeltävä tilanne jäsenvaltioissa, joissa toimialakohtainen organisaatio on jo hyväksytty, on 
tehtävä selväksi, että uutta toimialakohtaista organisaatiota ei voida hyväksyä sellaisen 
tuotteen tai tuoteryhmän osalta, jota varten tällainen organisaatio on jo olemassa.

Tarkistus 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimialakohtaisten organisaatioiden 
toiminta ei saa vääristää kilpailua eri 
jäsenvaltioiden tuottajien välillä ja sen on 
oltava 145 artiklassa tarkoitettujen 
periaatteiden mukaista.

Or. en

Perustelu

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 1761
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1a. Poiketen siitä, mitä 106–108 artiklassa 
on säädetty, jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä seuraavien alojen 
tuottajaorganisaatiot:
i) hedelmä- ja vihannesala,
ii) oliiviöljyala ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien ala,
iii) silkkiäistoukka-ala;
iv) humala-ala.

Or. fr

Tarkistus 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 106–108 
artiklassa on säädetty, jäsenvaltioiden on 
pyynnöstä hyväksyttävä seuraavien alojen 
tuottajaorganisaatiot:
i) hedelmä- ja vihannesala

Or. en

Tarkistus 1763
Alfreds Rubiks
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Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
hyväksyttävä seuraavien alojen 
toimialakohtaiset organisaatiot (poiketen 
siitä, mitä 106, 107 ja 108 artiklassa on 
säädetty):
i) hedelmä- ja vihannesala;
ii) oliiviöljyala ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien ala;
iii) silkkiala;
iv) mehiläishoidon ala.
Hedelmä- ja vihannesalalla toimivien 
toimialakohtaisten organisaatioiden on 
toteutettava vähintään yksi 106 artiklan 1 
kohdan c alakohdan i–iii alakohdassa 
tarkoitetuista tavoitteista.

Or. lv

Tarkistus 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos jäsenvaltiot käyttävät 
mahdollisuutta hyväksyä 
toimialakohtainen organisaatio, niiden on
a) päätettävä hyväksymisen 
myöntämisestä neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun hakemus ja kaikki sitä 
tukevat asianmukaiset todisteet on jätetty;
b) suoritettava itse määrittelemiensä 
väliajoin tarkastuksia varmistaakseen, 
että kyseiset organisaatiot täyttävät niiden 
hyväksymiseen liittyvät edellytykset;
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c) määrättävä näihin organisaatioihin 
sovellettavista itse vahvistamistaan 
seuraamuksista, jos säännöksiä ei ole 
noudatettu tai jos ilmenee 
sääntöjenvastaisuuksia, sekä päätettävä 
tarvittaessa hyväksynnän 
peruuttamisesta;
d) peruutettava hyväksyntä, mikäli 
hyväksymisen edellytykset eivät enää täyty 
tai mikäli toimialakohtainen organisaatio 
ryhtyy toimiin tai soveltaa 
yhdenmukaistettuja menettelytapoja, jotka 
todennäköisesti vääristävät markkinoita 
perussopimuksen tai tämän asetuksen 
vastaisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alalla sekä tupakka-alalla 
toimivien toimialakohtaisten 
organisaatioiden yhteydessä 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun tiettyyn 
päämäärään voi sisältyä myös vähintään 
yksi seuraavista tavoitteista:

Poistetaan.

a) jäsenten tuotteiden tarjonnan ja 
kaupan pitämisen keskittäminen ja 
koordinointi;
b) tuotannon ja jalostuksen 
mukauttaminen markkinoiden 
vaatimuksiin ja tuotteen parantaminen;
c) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen.

Or. es
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Tarkistus 1766
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alalla sekä tupakka-alalla 
toimivien toimialakohtaisten 
organisaatioiden yhteydessä 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun tiettyyn 
päämäärään voi sisältyä myös vähintään 
yksi seuraavista tavoitteista:

Poistetaan.

a) jäsenten tuotteiden tarjonnan ja 
kaupan pitämisen keskittäminen ja 
koordinointi;
b) tuotannon ja jalostuksen 
mukauttaminen markkinoiden 
vaatimuksiin ja tuotteen parantaminen;
c) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen.

Or. en

Perustelu

Toimialakohtaisten organisaatoiden mahdollisten tavoitteiden olisi oltava samat 
kaikenlaisille aloille. Tietyille aloille (eli oliiviöljyalalle) ei saa myöntää poikkeuksia.

Tarkistus 1767
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alalla sekä tupakka-alalla 

Poistetaan.
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toimivien toimialakohtaisten 
organisaatioiden yhteydessä 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun tiettyyn 
päämäärään voi sisältyä myös vähintään 
yksi seuraavista tavoitteista:
a) jäsenten tuotteiden tarjonnan ja 
kaupan pitämisen keskittäminen ja 
koordinointi;
b) tuotannon ja jalostuksen 
mukauttaminen markkinoiden 
vaatimuksiin ja tuotteen parantaminen;
c) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen.

Or. fr

Perustelu

Ottaen huomioon, että a, b ja c alakohdassa vahvistetut, ainoastaan oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alaa ja tupakka-alaa koskevat yksityiskohtaiset tavoitteet voidaan 
ulottaa muille aloille, ovathan ne olennaisia kaikille toimialakohtaisille aloille, ehdotamme 
uutta sanamuotoa 108 artiklalle poistamalla 2 kohdan ja siirtämällä tekstin c alakohtaan.

Tarkistus 1768
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alalla sekä tupakka-alalla 
toimivien toimialakohtaisten 
organisaatioiden yhteydessä 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun tiettyyn 
päämäärään voi sisältyä myös vähintään 
yksi seuraavista tavoitteista:

Poistetaan.

a) jäsenten tuotteiden tarjonnan ja 
kaupan pitämisen keskittäminen ja 
koordinointi;
b) tuotannon ja jalostuksen 
mukauttaminen markkinoiden 
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vaatimuksiin ja tuotteen parantaminen;
c) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen.

Or. en

Tarkistus 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alalla sekä tupakka-alalla 
toimivien toimialakohtaisten 
organisaatioiden yhteydessä 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun tiettyyn 
päämäärään voi sisältyä myös vähintään 
yksi seuraavista tavoitteista:

Poistetaan.

a) jäsenten tuotteiden tarjonnan ja 
kaupan pitämisen keskittäminen ja 
koordinointi;
b) tuotannon ja jalostuksen 
mukauttaminen markkinoiden 
vaatimuksiin ja tuotteen parantaminen;
c) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen.

Or. en

Tarkistus 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alalla sekä tupakka-alalla 
toimivien toimialakohtaisten 
organisaatioiden yhteydessä 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun tiettyyn 
päämäärään voi sisältyä myös vähintään 
yksi seuraavista tavoitteista:

Poistetaan.

a) jäsenten tuotteiden tarjonnan ja 
kaupan pitämisen keskittäminen ja 
koordinointi;
b) tuotannon ja jalostuksen 
mukauttaminen markkinoiden 
vaatimuksiin ja tuotteen parantaminen;
c) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen.

Or. es

Tarkistus 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alalla sekä tupakka-alalla
toimivien toimialakohtaisten 
organisaatioiden yhteydessä 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun tiettyyn 
päämäärään voi sisältyä myös vähintään 
yksi seuraavista tavoitteista:

2. Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alalla toimivien toimialakohtaisten 
organisaatioiden yhteydessä 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun tiettyyn 
päämäärään voi sisältyä myös vähintään 
yksi seuraavista tavoitteista:

Or. en

Tarkistus 1772
Albert Deß
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Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ne eivät itse harjoita tietyn alan 
tuotteiden tuotantoa, jalostusta tai 
kauppaa.

Or. en

Tarkistus 1773
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viinialalla toimivien 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
yhteydessä 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun tiettyyn päämäärään voi 
sisältyä myös vähintään yksi seuraavista 
tavoitteista:
a) tuotantopotentiaalin hallinnan 
koordinointi;
b) tuotannon ja jalostuksen 
mukauttaminen yhteisesti markkinoiden 
vaatimuksiin ja tuotteen parantaminen;
c) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen.

Or. en

Perustelu

Viininistutusoikeuksien päättyessä olisi toimialakohtaisia organisaatioita pidettävä 
foorumina, jossa tuotannon ja kaupan edustajat voivat parhaiten yhdessä päättää lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä saatavilla olevaa tuotantoa koskevista vaatimuksista, ottaen 
markkinoiden erityispiirteet ja kuluttajakysynnän muutokset huomioon.
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Tarkistus 1774
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
108 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

108 a artikla
Toimialakohtaisten organisaatioiden 

hyväksyminen
1. Jäsenvaltiot hyväksyvät pyynnöstä 
toimialakohtaiset organisaatiot, jos 
tällaiset organisaatiot
a) täyttävät 108 artiklassa säädetyt 
vaatimukset;
b) harjoittavat toimintaansa yhdellä tai 
useammalla asianomaisella alueella;
c) muodostavat merkittävän osan 108 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetusta taloudellisesta toiminnasta;
d) eivät itse harjoita tuotantoa, jalostusta 
ja/tai kauppaa lukuun ottamatta 108 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
tapauksia sekä kokeiluun, tutkimukseen 
ja kehittämiseen liittyvää toimintaa.
2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka on 
hyväksytty ennen 1. tammikuuta 2014 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
jotka täyttävät 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset, on katsottava 108 artiklan 
nojalla hyväksytyiksi toimialakohtaisiksi 
organisaatioiksi.
3. Toimialakohtaiset organisaatiot, jotka 
on hyväksytty ennen 1. tammikuuta 2014 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
jotka eivät täytä tämän artiklan 1 
kohdassa säädettyjä edellytyksiä, voivat 
jatkaa toimintaansa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti 
1. tammikuuta 2015 saakka. 
4. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät 
toimialakohtaisen järjestön 1 kohdan 
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ja/tai 2 kohdan mukaisesti, niiden on
a) päätettävä hyväksymisen 
myöntämisestä neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun hakemus ja kaikki sitä 
tukevat asianmukaiset todisteet on jätetty; 
hakemus on jätettävä siinä jäsenvaltiossa, 
jossa organisaation päätoimipaikka on;
b) suoritettava itse määrittelemiensä 
väliajoin tarkastuksia varmistaakseen, 
että hyväksytyt toimialakohtaiset 
organisaatiot täyttävät niiden 
hyväksymiseen liittyvät edellytykset;
c) määrättävä näihin organisaatioihin 
sovellettavista itse vahvistamistaan 
seuraamuksista, jos säännöksiä ei ole 
noudatettu tai jos ilmenee tässä 
asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä 
koskevia sääntöjenvastaisuuksia, sekä 
päätettävä tarvittaessa hyväksynnän 
peruuttamisesta;
d) peruutettava hyväksyntä, mikäli tässä 
artiklassa säädetyt vaatimukset ja 
hyväksymisedellytykset eivät enää täyty;
e) ilmoitettava komissiolle vuosittain 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 
edellisen kalenterivuoden aikana 
tekemistään hyväksymisen myöntämistä, 
epäämistä tai peruuttamista koskevista 
päätöksistä.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella täydennetään esittelijän tarkistusta 319. Kilpailua häiritsevistä 
käytännöistä tai 145 artiklan 2 kohdan mukaisten ilmoittamisvaatimusten laiminlyönnistä
johtuva hyväksynnän peruuttamisesta aiheutuu kaksinkertainen seuraamus. Ensimmäisessä 
tapauksessa kilpailuviranomaiset voivat määrätä varoittavia seuraamuksia ja toisessa 
tapauksessa ilmoittamatta jättäminen poistaa toimialakohtaiselta organisaatiolta kaikki 
mahdollisuudet vapautua kartellioikeuden soveltamiselta 145 artiklan mukaisesti, jolloin ne 
altistuvat kilpailunvastaisia käytäntöjä koskeville syytteille.

.
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Tarkistus 1775
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
109 artikla

Komission teksti Tarkistus

109 artikla Poistetaan.
Toimijaorganisaatiot

Tässä asetuksessa oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan 
toimijaorganisaatioihin katsotaan 
kuuluvan hyväksytyt 
tuottajaorganisaatiot, hyväksytyt 
toimialakohtaiset organisaatiot tai muiden 
toimijoiden hyväksytyt organisaatiot tai 
niiden yhteenliittymät.

Or. en

Perustelu

Tiettyjen alojen ei pitäisi saada erityiskohtelua.

Tarkistus 1776
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
109 artikla

Komission teksti Tarkistus

109 artikla Poistetaan.
Toimijaorganisaatiot

Tässä asetuksessa oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan 
toimijaorganisaatioihin katsotaan 
kuuluvan hyväksytyt 
tuottajaorganisaatiot, hyväksytyt 
toimialakohtaiset organisaatiot tai muiden 
toimijoiden hyväksytyt organisaatiot tai 
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niiden yhteenliittymät.

Or. it

Tarkistus 1777
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan 
toimijaorganisaatioihin katsotaan 
kuuluvan hyväksytyt 
tuottajaorganisaatiot, hyväksytyt 
toimialakohtaiset organisaatiot tai muiden 
toimijoiden hyväksytyt organisaatiot tai 
niiden yhteenliittymät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1778
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
109 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

109 a artikla
Hyväksyminen

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
ainoastaan sellaiset tuottajaorganisaatiot, 
tuottajaorganisaatioiden liitot ja 
toimialakohtaiset organisaatiot,
a) jotka täyttävät tässä luvussa säädetyt 
edellytykset;
b) jotka ovat oikeussubjekteja tai 
oikeussubjektin tarkoin määriteltyjä osia;
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c) joilla on perussääntö, joka osoittaa 
niiden noudattavan tässä luvussa 
säädettyjä edellytyksiä; ja
d) kun on kyse tuottajaorganisaatioista ja 
tuottajaorganisaatioiden liitoista,
i) joilla on vähimmäismäärä jäseniä ja/tai 
joiden kaupan pidettävän tuotannon 
määrä täyttää jäsenvaltioiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset alalla, jolla ne 
toimivat;
ii) jotka voivat toteuttaa toimintaansa 
asianmukaisesti niin keston, tehokkuuden 
kuin tarjonnan keskittämisen suhteen.
2. Tässä luvussa vahvistettujen 
organisaatioiden ja liittojen 
hyväksymisvaatimusten mukauttamiseksi 
jäsenvaltioiden tiettyihin rakenteisiin 
jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lisävaatimuksia kaikkia aloja tai tiettyä 
alaa varten siten, että ne eivät vaikuta 
markkinajärjestelyn moitteettomaan 
toimintaan.
3. Jäsenvaltioiden ennen [x] hyväksymiä 
organisaatioita ja liittoja, jotka täyttävät 
tässä luvussa vahvistetut edellytykset, on 
pidettävä tämän luvun mukaisesti 
hyväksyttyinä organisaatioina ja liittoina.
4. Jäsenvaltioiden ennen [x] hyväksymät 
organisaatiot ja liitot, jotka eivät täytä 
tässä luvussa vahvistettuja edellytyksiä, 
voivat jatkaa toimintansa harjoittamista 
[x + yksi vuosi] saakka.

Or. en

Tarkistus 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

109 a artikla
Ryhmien merkitys

1. Maataloustuotteiden laatujärjestelmistä 
annetun asetuksen [2010/0353 
(COD)]mukaisesti suojatulla 
alkuperänimityksellä tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä 
varustettujen tuotteiden markkinoiden 
toiminnan tehostamiseksi ja 
vakauttamiseksi tuottajajäsenvaltiot voivat 
erityisesti panemalla täytäntöön 
tuottajaorganisaatioiden ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden sekä 
maataloustuotteiden laatujärjestelmistä 
annetun asetuksen [2010/0353 (COD)] 42 
artiklassa tarkoitettujen ryhmien tekemiä 
päätöksiä vahvistaa kaupan pitämistä 
koskevia sääntöjä tarjonnan 
sääntelemiseksi.
2. Näiden sääntöjen tulee olla 
tavoitteeseen nähden oikeasuhteisia ja
a) ainoastaan tarjonnan sääntelyn 
kattavia, ja niiden tarkoituksena on oltava 
tuotteen tarjonnan mukauttaminen 
kysyntää vastaavaksi;
b) sitoviksi saatettuja enintään viiden 
markkinointivuoden pituiseksi kaudeksi, 
joka voidaan uusia;
c) ne eivät saa koskea liiketoimia, jotka 
tapahtuvat asianomaisen tuotteen 
ensimmäisen markkinoillesaattamisen 
jälkeen;
d) niillä ei voida sallia hintojen edes 
ohjeellista vahvistamista tai suosittamista;
e) ne eivät saa johtaa siihen, että liian 
suuri osuus yleensä saatavilla olevasta 
tuotteesta ei olisi saatavilla;
f) ne eivät saa estää toimijaa aloittamasta 
asianomaisen tuotteen tuotantoa.
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3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut säännöt 
on saatettava toimijoiden tietoisuuteen 
julkaisemalla ne kokonaisuudessaan 
asianomaisen jäsenvaltion virallisessa 
julkaisussa.
4. Jäsenvaltioiden tämän artiklan 
mukaisesti vuonna n tekemistä 
päätöksistä ja toteuttamista toimenpiteistä 
on ilmoitettava komissiolle ennen 
1 päivää maaliskuuta vuonna n + 1.
5. Komissio voi pyytää jäsenvaltiota 
perumaan päätöksensä, jos se toteaa, että 
päätöksellä estetään kilpailu 
merkittävässä osassa sisämarkkinoita, 
sillä vaarannetaan tavaroiden vapaa 
liikkuvuus tai se on vastoin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
39 artiklan tavoitteita.

Or. fr

Tarkistus 1780
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
109 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

109 a artikla
Ryhmien merkitys

1. Maataloustuotteiden laatujärjestelmistä 
annetun asetuksen [2010/0353 
(COD)]mukaisesti suojatulla 
alkuperänimityksellä tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä 
varustettujen tuotteiden markkinoiden 
toiminnan tehostamiseksi ja 
vakauttamiseksi tuottajajäsenvaltiot 
voivat, paitsi kun kyse on maito- ja 
maitotuotealasta ja viininviljelyalasta, 
erityisesti panemalla täytäntöön 
tuottajaorganisaatioiden ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden sekä 
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maataloustuotteiden laatujärjestelmistä 
annetun asetuksen [2010/0353 (COD)] 42 
artiklassa tarkoitettujen ryhmien tekemiä 
päätöksiä vahvistaa kaupan pitämistä 
koskevia sääntöjä tarjonnan 
sääntelemiseksi.
2. Näiden sääntöjen tulee olla 
tavoitteeseen nähden oikeasuhteisia ja
a) ainoastaan tarjonnan sääntelyn 
kattavia, ja niiden tarkoituksena on oltava 
tuotteen tarjonnan mukauttaminen 
kysyntää vastaavaksi;
b) sitoviksi saatettuja enintään viiden 
markkinointivuoden pituiseksi kaudeksi, 
joka voidaan uusia;
c) ne eivät saa koskea liiketoimia, jotka 
tapahtuvat asianomaisen tuotteen 
ensimmäisen markkinoillesaattamisen 
jälkeen;
d) niillä ei voida sallia hintojen edes 
ohjeellista vahvistamista tai suosittamista;
e) ne eivät saa johtaa siihen, että liian 
suuri osuus yleensä saatavilla olevasta 
tuotteesta ei olisi saatavilla;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään esittelijän tarkistusta 321, joka koski uutta 119 b artiklaa. 
Viininviljely- ja maitoalan toimialakohtaisia organisaatioitavarten on jo olemassa säännös, 
jolla pyritään parantamaan ja vakauttamaan alkuperänimityksellä tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tuotteiden markkinoita. Nämä tuotteet olisi siksi 
jätettävä yksiselitteisesti tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

109 a artikla
Tasausrahastot

1. Tuottajaryhmät, tuottajaryhmien liitot 
ja toimialakohtaiset organisaatiot voivat 
perustaa tasausrahastoja taloudellisten 
riskien huomioon ottamiseksi. 
Tasausrahastojen jäsenmaksujen on 
oltava vapaaehtoisia eikä niitä saa 
määrätä pakollisiksi.
2. Tasausrahastoista voidaan maksaa 
korvauksia toimijoille, jotka ovat 
kärsineet taloudellisia tappioita 
harjoittaessaan ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettujen organisaatioiden 
vaikutusvallan piiriin kuuluvaa 
maataloustoimintaa.
Tappiot on määritettävä rahaston 
vahvistaman ja toiminnan 
kannattavuuden huomioon ottavan 
taloudellisen indikaattorin perusteella. 
Kannattavuus on määritettävä 
vertaamalla indikaattorin arvoa sen 
vuotuiseen mediaaniin kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden ajalta, tai kolmen 
vuoden keskiarvoon viiden viimeksi 
kuluneen vuoden aikana sen jälkeen kun 
alin ja ylin arvo on suljettu pois.
3. Jäsenvaltion hyväksynnän saatuaan 
tasausrahasto suorittaa jäsenilleen 
maksuja, joiden on oltava oikeasuhteisia 
kärsittyyn tappioon nähden. 
Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
tasausrahastojen toimintasäännöt ja 
etenkin alemman viiteindeksimaksun 
kynnysarvo.

Or. fr

Tarkistus 1782
Mariya Gabriel



AM\910137FI.doc 137/177 PE494.588v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
109 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

109 a artikla
Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaryhmät
1. Jäsenvaltioissa, joissa tuottajien 
järjestäytymisaste on alhainen, voidaan 
sellaisten viljelijöiden aloitteesta, jotka 
viljelevät yhtä tai useampaa hedelmä- ja 
vihannesalan tuotetta ja/tai tällaisia 
yksinomaan jalostukseen tarkoitettuja 
tuotteita, muodostaa tuottajaryhmiä, jotka 
ovat oikeussubjekteja tai oikeussubjektin 
tarkoin määriteltyjä osia, 
tuottajaorganisaatioksi hyväksymistä 
varten.
Tällaisille tuottajaryhmille voidaan 
myöntää siirtymäkausi 106 artiklan 
mukaisten tuottajaorganisaation 
hyväksymisedellytysten täyttämiseksi.
Kyseisten tuottajaryhmien on esitettävä 
jäsenvaltiolle tätä tarkoitusta varten 
porrastettu hyväksymistä koskeva 
suunnitelma, jonka hyväksyminen 
käynnistää toisessa alakohdassa 
tarkoitetun siirtymäkauden ja vastaa 
esihyväksymistä. Siirtymäkausi saa kestää 
enintään viisi vuotta.
2. Jäsenvaltion on ennen hyväksymistä 
koskevan suunnitelman hyväksymistä 
ilmoitettava komissiolle aikomuksistaan ja 
niiden todennäköisistä taloudellisista 
seurauksista.

Or. bg

Tarkistus 1783
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
110 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sääntöjen ulottaminen jäsenistön ulkopuolelle ei ole hyväksyttävää. Se on vastoin vapaan 
talouden perusperiaatteita.

Tarkistus 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat tehdä tuottajaorganisaatioita tai toimialakohtaisia 
organisaatioita koskevista säännöistä sitovia myös muille kuin näiden jäsenille ja edellyttää 
niiltä maksuja. Tämä rajoittaa kilpailua markkinoilla rajoittamalla toimijoiden 
toimintavapautta.

Tarkistus 1785
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1786
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1787
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1788
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden ei liene osoitettu toimivan paremmin silloin, kun tuottajaorganisaatioita tai 
toimialakohtaisia organisaatioita koskevista säännöistä on tehty sitovia myös muille kuin 
näiden jäsenille ja yksittäisen toimijan vapautta on näin rajoitettu.
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Tarkistus 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltion yhdellä tai useammalla 
talousalueella toimiva hyväksytty 
tuottajaorganisaatio, hyväksytty 
tuottajaorganisaatioiden liitto tai 
hyväksytty toimialakohtainen 
organisaatio katsotaan jonkin tuotteen 
tuotannon, kaupan tai jalostuksen osalta 
edustavaksi, kyseinen jäsenvaltio voi 
mainitun organisaation pyynnöstä 
velvoittaa tuohon organisaatioon tai 
liittoon kuulumattomat, kyseisellä yhdellä 
tai useammalla talousalueella toimivat 
muut toimijat, jotka voivat olla yksittäisiä 
tuottajia tai ryhmiä, noudattamaan tietyllä 
ajanjaksolla joitakin sopimuksia, 
päätöksiä ja yhdenmukaistettuja 
menettelytapoja, joista on sovittu 
kyseisessä organisaatiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden liittoja tai toimialakohtaisia 
organisaatioita koskevia sitovia sääntöjä ei pitäisi ulottaa näiden jäsenistöjen ulkopuolelle. 
Sitovien sääntöjen laajentaminen koskemaan myös muita kuin jäseniä on vastoin vapaiden 
markkinoiden periaatteita. Sitovien sääntöjen laajentaminen tällä tavoin saattaa sulkea 
markkinat kokonaan sellaisilta toimijoilta, jotka eivät kuulu tuottajaorganisaatioon tai 
toimialakohtaiseen organisaatioon. On tärkeää varmistaa, että toimitusketjun toiminnan 
parantamiseksi toteutetut toimet eivät muodosta uhkaa markkinoiden vapaudelle.

Tarkistus 1790
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltion yhdellä tai useammalla 
talousalueella toimiva hyväksytty 
tuottajaorganisaatio, hyväksytty 
tuottajaorganisaatioiden liitto tai 
hyväksytty toimialakohtainen organisaatio 
katsotaan jonkin tuotteen tuotannon, 
kaupan tai jalostuksen osalta edustavaksi, 
kyseinen jäsenvaltio voi mainitun 
organisaation pyynnöstä velvoittaa tuohon 
organisaatioon tai liittoon kuulumattomat, 
kyseisellä yhdellä tai useammalla 
talousalueella toimivat muut toimijat, jotka 
voivat olla yksittäisiä tuottajia tai ryhmiä, 
noudattamaan tietyllä ajanjaksolla joitakin 
sopimuksia, päätöksiä ja 
yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joista 
on sovittu kyseisessä organisaatiossa.

1. Jos jäsenvaltion yhdellä tai useammalla 
talousalueella toimiva hedelmä- ja 
vihannesalan hyväksytty 
tuottajaorganisaatio, hyväksytty 
tuottajaorganisaatioiden liitto tai 
hyväksytty toimialakohtainen organisaatio 
tai tupakka-alan hyväksytty 
toimialakohtainen organisaatio katsotaan 
jonkin tuotteen tuotannon, kaupan tai 
jalostuksen osalta edustavaksi, kyseinen 
jäsenvaltio voi mainitun organisaation 
pyynnöstä velvoittaa tuohon organisaatioon 
tai liittoon kuulumattomat, kyseisellä 
yhdellä tai useammalla talousalueella 
toimivat muut toimijat, jotka voivat olla 
yksittäisiä tuottajia tai ryhmiä, 
noudattamaan tietyllä ajanjaksolla joitakin 
sopimuksia, päätöksiä ja 
yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joista 
on sovittu kyseisessä organisaatiossa.

Or. en

Tarkistus 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'Talousalueella' tarkoitetaan 
maantieteellistä aluetta, joka muodostuu 
vierekkäisistä tai läheisistä 
tuotantoalueista, joilla on samanlaiset 
tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvät 
edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden liittoja tai toimialakohtaisia 
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organisaatioita koskevia sitovia sääntöjä ei pitäisi ulottaa näiden jäsenistöjen ulkopuolelle. 
Sitovien sääntöjen laajentaminen koskemaan myös muita kuin jäseniä on vastoin vapaiden 
markkinoiden periaatteita. Sitovien sääntöjen laajentaminen tällä tavoin saattaa sulkea 
markkinat kokonaan sellaisilta toimijoilta, jotka eivät kuulu tuottajaorganisaatioon tai 
toimialakohtaiseen organisaatioon. On tärkeää varmistaa, että toimitusketjun toiminnan 
parantamiseksi toteutetut toimet eivät muodosta uhkaa markkinoiden vapaudelle.

Tarkistus 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Organisaatiota tai liittoa pidetään 
edustavana, jos sen osuus kyseisellä 
yhdellä tai useammalla jäsenvaltion 
talousalueella on

Poistetaan.

a) kyseisen tuotteen tai kyseisten 
tuotteiden tuotantomäärän, kaupan tai 
jalostuksen osuutena ilmaistuna
i) hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden osalta vähintään 
60 prosenttia; tai
ii) muissa tapauksissa vähintään kaksi 
kolmasosaa; ja
b) tuottajaorganisaatioiden tapauksessa 
yli 50 prosenttia asianomaisista 
tuottajista.

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden liittoja tai toimialakohtaisia 
organisaatioita koskevia sitovia sääntöjä ei pitäisi ulottaa näiden jäsenistöjen ulkopuolelle. 
Sitovien sääntöjen laajentaminen koskemaan myös muita kuin jäseniä on vastoin vapaiden 
markkinoiden periaatteita. Sitovien sääntöjen laajentaminen tällä tavoin saattaa sulkea 
markkinat kokonaan sellaisilta toimijoilta, jotka eivät kuulu tuottajaorganisaatioon tai 
toimialakohtaiseen organisaatioon. On tärkeää varmistaa, että toimitusketjun toiminnan 
parantamiseksi toteutetut toimet eivät muodosta uhkaa markkinoiden vapaudelle.
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Tarkistus 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

b a) toimialakohtaisten organisaatioiden 
tapauksessa merkittävä 108 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta 
taloudellisesta toiminnasta jäsenvaltion 
vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1794
Agnès Le Brun

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

Komission teksti Tarkistus

b a) toimialakohtaisten organisaatioiden 
tapauksessa merkittävä 108 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta 
taloudellisesta toiminnasta jäsenvaltion 
vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Määrään perustuvaa taloudellista kriteeriä ei voida soveltaa toimialakohtaisiin 
organisaatioihin, sillä siinä ei oteta huomioon riippumattomia tekijöitä, kuten maatalouden 
toimijoiden suurta kirjoa. Se, missä määrin organisaatio on edustava, voidaan määrittää 
useiden, jäsenvaltion vahvistettavaksi jätettävien kriteereiden perusteella.

Tarkistus 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos pyyntö laajentaa sääntöjen 
soveltamisalaa muihin toimijoihin kattaa 
useampia talousalueita, organisaation tai 
liiton on kullakin asianomaisista 
talousalueista osoitettava ensimmäisessä 
alakohdassa määritelty 
vähimmäisedustavuus kunkin siihen 
kuuluvan alan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden liittoja tai toimialakohtaisia 
organisaatioita koskevia sitovia sääntöjä ei pitäisi ulottaa näiden jäsenistöjen ulkopuolelle. 
Sitovien sääntöjen laajentaminen koskemaan myös muita kuin jäseniä on vastoin vapaiden 
markkinoiden periaatteita. Sitovien sääntöjen laajentaminen tällä tavoin saattaa sulkea 
markkinat kokonaan sellaisilta toimijoilta, jotka eivät kuulu tuottajaorganisaatioon tai 
toimialakohtaiseen organisaatioon. On tärkeää varmistaa, että toimitusketjun toiminnan 
parantamiseksi toteutetut toimet eivät muodosta uhkaa markkinoiden vapaudelle.

Tarkistus 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säännöillä, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 
pyytää, on oltava jokin seuraavista 
tavoitteista:

Poistetaan.

a) tuotannon ja markkinoiden tuntemus;
b) tuotantoa koskevat säännöt, jotka ovat 
unionin ja kansallisessa sääntelyssä 
vahvistettuja tiukemmat;
c) unionin sääntöjen kanssa 
yhteensopivien vakiosopimusten 
laatiminen;
d) kaupan pitämistä koskevat säännöt;
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e) ympäristönsuojelua koskevat säännöt;
f) toimenpiteet tuotantopotentiaalin 
edistämiseksi ja hyödyntämiseksi;
g) luonnonmukaisen maatalouden, 
alkuperänimitysten, laatumerkintöjen ja 
maantieteellisten merkintöjen suojaamista 
koskevat toimet;
h) tutkimus tuotteiden arvon lisäämiseksi 
erityisesti uusien kansanterveyttä 
vaarantamattomien käyttötapojen avulla;
i) tutkimukset tuotteiden laadun 
parantamiseksi;
j) tutkimukset, jotka koskevat erityisesti 
kasvinsuojeluaineiden tai 
eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamisen mahdollistavia sekä 
maaperän ja ympäristön säilymisen 
turvaavia viljelymenetelmiä;
k) vähimmäislaatujen sekä pakkaamista 
ja esillepanoa koskevien 
vähimmäisvaatimusten määrittely;
l) varmennettujen siementen käyttö ja 
tuotteiden laadun valvonta.
Kyseiset säännöt eivät saa aiheuttaa 
vahinkoa asianomaisen jäsenvaltion tai 
unionin muille toimijoille, niillä ei saa 
olla mitään 145 artiklan 4 kohdassa 
lueteltuja vaikutuksia eivätkä ne saa olla 
muutoin ristiriidassa voimassa olevien 
unionin tai kansallisten sääntöjen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden liittoja tai toimialakohtaisia 
organisaatioita koskevia sitovia sääntöjä ei pitäisi ulottaa näiden jäsenistöjen ulkopuolelle. 
Sitovien sääntöjen laajentaminen koskemaan myös muita kuin jäseniä on vastoin vapaiden 
markkinoiden periaatteita. Sitovien sääntöjen laajentaminen tällä tavoin saattaa sulkea 
markkinat kokonaan sellaisilta toimijoilta, jotka eivät kuulu tuottajaorganisaatioon tai 
toimialakohtaiseen organisaatioon. On tärkeää varmistaa, että toimitusketjun toiminnan 
parantamiseksi toteutetut toimet eivät muodosta uhkaa markkinoiden vapaudelle.
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Tarkistus 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Säännöillä, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 
pyytää, on oltava jokin seuraavista 
tavoitteista:

Sääntöjen, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 
pyytää, on liityttävä johonkin toimintaan, 
jolla saavutetaan 106 artiklan c kohdassa 
tarkoitetut tavoitteet, vii a alakohdassa 
(uusi) tarkoitettu tavoite pois luettuna, tai 
108 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu tavoite, xi a alakohdassa (uusi) 
tarkoitettu tavoite pois luettuna.

Or. fr

Tarkistus 1798
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Säännöillä, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 
pyytää, on oltava jokin seuraavista 
tavoitteista:

Sääntöjen, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 
pyytää, on oltava yhteensopivia tässä 
luvussa määritettyjen organisaatioiden tai 
liittojen tavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 1799
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tuotannon ja markkinoiden tuntemus; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1800
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotantoa koskevat säännöt, jotka ovat 
unionin ja kansallisessa sääntelyssä 
vahvistettuja tiukemmat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1801
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionin sääntöjen kanssa 
yhteensopivien vakiosopimusten 
laatiminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1802
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) kaupan pitämistä koskevat säännöt; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1803
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ympäristönsuojelua koskevat säännöt; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1804
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toimenpiteet tuotantopotentiaalin 
edistämiseksi ja hyödyntämiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1805
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) luonnonmukaisen maatalouden, 
alkuperänimitysten, laatumerkintöjen ja 

Poistetaan.
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maantieteellisten merkintöjen suojaamista 
koskevat toimet;

Or. en

Tarkistus 1806
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tutkimus tuotteiden arvon lisäämiseksi 
erityisesti uusien kansanterveyttä 
vaarantamattomien käyttötapojen avulla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1807
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tutkimukset tuotteiden laadun 
parantamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1808
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) tutkimukset, jotka koskevat erityisesti 
kasvinsuojeluaineiden tai 

Poistetaan.
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eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamisen mahdollistavia sekä 
maaperän ja ympäristön säilymisen 
turvaavia viljelymenetelmiä;

Or. en

Tarkistus 1809
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) tutkimukset, jotka koskevat erityisesti 
kasvinsuojeluaineiden tai 
eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamisen mahdollistavia sekä 
maaperän ja ympäristön säilymisen 
turvaavia viljelymenetelmiä;

j) tutkimukset, jotka koskevat erityisesti 
kasvinsuojeluaineiden tai 
eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamisen mahdollistavia sekä 
maaperän, veden ja ympäristön säilymisen 
turvaavia viljelymenetelmiä;

Or. fr

Tarkistus 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) tutkimukset, jotka koskevat erityisesti 
kasvinsuojeluaineiden tai 
eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamisen mahdollistavia sekä 
maaperän ja ympäristön säilymisen 
turvaavia viljelymenetelmiä;

j) tutkimukset, jotka koskevat erityisesti 
kasvinsuojeluaineiden tai 
eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamisen mahdollistavia sekä 
maaperän ja ympäristön säilymisen 
turvaavia viljelymenetelmiä. Kun kyse on 
vähäisestä käytöstä, pitäisi olla sallittua 
laatia tutkimuksia myös erityisten 
molekyylien tai lääkkeiden käytön 
hyväksymisestä kyseisissä tuotteissa, 
erityisesti silloin, kun hyväksyttyä hoitoa 
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ei ole vahvistettu;

Or. es

Tarkistus 1811
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) vähimmäislaatujen sekä pakkaamista 
ja esillepanoa koskevien 
vähimmäisvaatimusten määrittely;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1812
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) varmennettujen siementen käyttö ja 
tuotteiden laadun valvonta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1813
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) varmennettujen siementen käyttö ja 
tuotteiden laadun valvonta.

l) kestävien tuotantojärjestelmien 
tarpeisiin soveltuvien siementen käyttö ja 
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tuotteiden laadun valvonta.

Or. fr

Tarkistus 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

l a) tuotteen markkinoiltapoisto tai 
koordinoitu jalostus silloin kun 
markkinoilla esiintyy selvää 
epätasapainoa markkinointivuoden 
aikana, jotta markkinoiden normaali 
toiminta voitaisiin palauttaa.

Or. es

Tarkistus 1815
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

l a) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RDR] 
38–40 artiklassa tarkoitettujen toimien 
toteuttamisen tukeminen.

Or. fr

Perustelu

Tuottajaryhmillä ja toimialakohtaisilla organisaatioilla voi olla merkittävä rooli riskien 
kattamisessa, hintariski mukaan luettuna. On sallittava, että ne hyödyntävät maaseudun 
kehittämispolitiikan välineitä.
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Tarkistus 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – l b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l b) erityisten vertailuarvojen 
määrittäminen kunkin tuotteen osalta, 
jotta kaikki toimialakohtaisen 
organisaation jäsenet saavat vähintään 
katettua tuotantokustannuksensa.

Or. es

Tarkistus 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – l c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l c) sellaisten tuotteiden torjuminen, jotka 
eivät täytä markkinoiden asettamia 
laatuvaatimuksia.

Or. es

Tarkistus 1818
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset säännöt eivät saa aiheuttaa 
vahinkoa asianomaisen jäsenvaltion tai 
unionin muille toimijoille, niillä ei saa olla 
mitään 145 artiklan 4 kohdassa lueteltuja 
vaikutuksia eivätkä ne saa olla muutoin 
ristiriidassa voimassa olevien unionin tai 

Laajennetut säännöt eivät saa aiheuttaa 
vahinkoa asianomaisen jäsenvaltion tai 
unionin muille toimijoille, niillä ei saa olla 
mitään 145 artiklan 4 kohdassa lueteltuja 
vaikutuksia eivätkä ne saa olla muutoin 
ristiriidassa voimassa olevien unionin tai 
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kansallisten sääntöjen kanssa. kansallisten sääntöjen kanssa.

Or. en

Tarkistus 1819
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla Poistetaan.
Muiden kuin jäsenten maksuosuudet

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja 
jos kyseisten sääntöjen kattamasta 
toiminnasta aiheutuu yleistä taloudellista 
hyötyä henkilöille, joiden toiminta liittyy 
kyseisiin tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että 
organisaatioon kuulumattomien 
yksittäisten toimijoiden tai ryhmien, jotka 
hyötyvät tästä toiminnasta, on maksettava 
organisaatiolle sen jäsenten maksamia 
maksuja vastaava summa kokonaan tai 
osittain, siinä määrin kuin maksujen on 
tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 
suoraan aiheutuvat kulut.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että emme kannata sääntöjen laajentamista muihin kuin jäseniin, emme 
hyväksy myöskään säännöksiä, joiden perusteella ei-jäsenet velvoitetaan osallistumaan 
sellaisten organisaatioiden toteuttamien toimien rahoitukseen, joihin he eivät kuulu.

Tarkistus 1820
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla Poistetaan.
Muiden kuin jäsenten maksuosuudet

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja 
jos kyseisten sääntöjen kattamasta 
toiminnasta aiheutuu yleistä taloudellista 
hyötyä henkilöille, joiden toiminta liittyy 
kyseisiin tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että 
organisaatioon kuulumattomien 
yksittäisten toimijoiden tai ryhmien, jotka 
hyötyvät tästä toiminnasta, on maksettava 
organisaatiolle sen jäsenten maksamia 
maksuja vastaava summa kokonaan tai 
osittain, siinä määrin kuin maksujen on 
tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 
suoraan aiheutuvat kulut.

Or. en

Tarkistus 1821
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla Poistetaan.
Muiden kuin jäsenten maksuosuudet

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja 
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jos kyseisten sääntöjen kattamasta 
toiminnasta aiheutuu yleistä taloudellista 
hyötyä henkilöille, joiden toiminta liittyy 
kyseisiin tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että 
organisaatioon kuulumattomien 
yksittäisten toimijoiden tai ryhmien, jotka 
hyötyvät tästä toiminnasta, on maksettava 
organisaatiolle sen jäsenten maksamia 
maksuja vastaava summa kokonaan tai 
osittain, siinä määrin kuin maksujen on 
tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 
suoraan aiheutuvat kulut.

Or. en

Tarkistus 1822
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla Poistetaan.
Muiden kuin jäsenten maksuosuudet

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja 
jos kyseisten sääntöjen kattamasta 
toiminnasta aiheutuu yleistä taloudellista 
hyötyä henkilöille, joiden toiminta liittyy 
kyseisiin tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että 
organisaatioon kuulumattomien 
yksittäisten toimijoiden tai ryhmien, jotka 
hyötyvät tästä toiminnasta, on maksettava 
organisaatiolle sen jäsenten maksamia 
maksuja vastaava summa kokonaan tai 
osittain, siinä määrin kuin maksujen on 
tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 
suoraan aiheutuvat kulut.
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Or. en

Tarkistus 1823
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla Poistetaan.
Muiden kuin jäsenten maksuosuudet

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja 
jos kyseisten sääntöjen kattamasta 
toiminnasta aiheutuu yleistä taloudellista 
hyötyä henkilöille, joiden toiminta liittyy 
kyseisiin tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että 
organisaatioon kuulumattomien 
yksittäisten toimijoiden tai ryhmien, jotka 
hyötyvät tästä toiminnasta, on maksettava 
organisaatiolle sen jäsenten maksamia 
maksuja vastaava summa kokonaan tai 
osittain, siinä määrin kuin maksujen on 
tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 
suoraan aiheutuvat kulut.

Or. en

Perustelu

Samoin kuin sääntöjen laajentamista muihin kuin jäseniin koskevassa kysymyksessä (110 
artikla) katsomme, että maksuvelvollisuutta ei saisi laajentaa jäsenistön ulkopuolelle.

Tarkistus 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
111 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Muiden kuin jäsenten maksuosuudet Poistetaan.
Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja 
jos kyseisten sääntöjen kattamasta 
toiminnasta aiheutuu yleistä taloudellista 
hyötyä henkilöille, joiden toiminta liittyy 
kyseisiin tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että 
organisaatioon kuulumattomien 
yksittäisten toimijoiden tai ryhmien, jotka 
hyötyvät tästä toiminnasta, on maksettava 
organisaatiolle sen jäsenten maksamia 
maksuja vastaava summa kokonaan tai 
osittain, siinä määrin kuin maksujen on 
tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 
suoraan aiheutuvat kulut.

Or. en

Perustelu

Tällä artiklalla mahdollistettaisiin tuottajaorganisaatioihin sekä toimialakohtaisiin 
organisaatioihin kuulumattomat toimijat joutuvat osallistumaan sellaisten 
tuottajaorganisaatioiden rahoittamiseen, joiden jäseniä ne eivät ole.

Tarkistus 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

Muiden kuin jäsenten maksuosuudet Poistetaan.
Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja 
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jos kyseisten sääntöjen kattamasta 
toiminnasta aiheutuu yleistä taloudellista 
hyötyä henkilöille, joiden toiminta liittyy 
kyseisiin tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että 
organisaatioon kuulumattomien 
yksittäisten toimijoiden tai ryhmien, jotka 
hyötyvät tästä toiminnasta, on maksettava 
organisaatiolle sen jäsenten maksamia 
maksuja vastaava summa kokonaan tai 
osittain, siinä määrin kuin maksujen on 
tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 
suoraan aiheutuvat kulut.

Or. en

Perustelu

Muiden kuin tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden liittojen tai 
toimialakohtaisten organisaatioiden jäsenten ei pitäisi osallistua näiden rahoittamiseen.

Tarkistus 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja jos 
kyseisten sääntöjen kattamasta toiminnasta 
aiheutuu yleistä taloudellista hyötyä 
henkilöille, joiden toiminta liittyy kyseisiin 
tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että organisaatioon 
kuulumattomien yksittäisten toimijoiden tai 
ryhmien, jotka hyötyvät tästä toiminnasta, 
on maksettava organisaatiolle sen jäsenten 
maksamia maksuja vastaava summa 
kokonaan tai osittain, siinä määrin kuin 
maksujen on tarkoitus kattaa kyseisestä 
toiminnasta suoraan aiheutuvat kulut.

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti ja jos 
kyseisten sääntöjen kattamasta toiminnasta 
aiheutuu yleistä taloudellista hyötyä 
taloudellisille toimijoille, joiden toiminta 
liittyy kyseisiin tuotteisiin, hyväksynnän 
antanut jäsenvaltio voi päättää, että 
organisaatioon kuulumattomien 
yksittäisten taloudellisten toimijoiden tai 
ryhmien, jotka hyötyvät tästä toiminnasta, 
on maksettava organisaatiolle sen jäsenten 
maksamia maksuja vastaava summa 
kokonaan tai osittain, siinä määrin kuin 
maksujen on tarkoitus kattaa kyseisestä 
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toiminnasta suoraan aiheutuvat kulut.

Or. es

Tarkistus 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja jos 
kyseisten sääntöjen kattamasta toiminnasta 
aiheutuu yleistä taloudellista hyötyä 
henkilöille, joiden toiminta liittyy kyseisiin 
tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että organisaatioon 
kuulumattomien yksittäisten toimijoiden tai 
ryhmien, jotka hyötyvät tästä toiminnasta, 
on maksettava organisaatiolle sen jäsenten 
maksamia maksuja vastaava summa 
kokonaan tai osittain, siinä määrin kuin 
maksujen on tarkoitus kattaa kyseisestä 
toiminnasta suoraan aiheutuvat kulut.

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti ja jos 
kyseisten sääntöjen kattamasta toiminnasta 
aiheutuu yleistä taloudellista hyötyä 
henkilöille, joiden toiminta liittyy kyseisiin 
tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että organisaatioon 
kuulumattomien yksittäisten toimijoiden tai 
ryhmien, jotka hyötyvät tästä toiminnasta, 
on maksettava organisaatiolle sen jäsenten 
maksamia maksuja vastaava summa 
kokonaan tai osittain, siinä määrin kuin 
maksujen on tarkoitus kattaa kyseisestä 
toiminnasta aiheutuvat kulut.

Or. de

Tarkistus 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
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tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja jos 
kyseisten sääntöjen kattamasta toiminnasta 
aiheutuu yleistä taloudellista hyötyä 
henkilöille, joiden toiminta liittyy kyseisiin 
tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että organisaatioon 
kuulumattomien yksittäisten toimijoiden tai 
ryhmien, jotka hyötyvät tästä toiminnasta, 
on maksettava organisaatiolle sen jäsenten 
maksamia maksuja vastaava summa 
kokonaan tai osittain, siinä määrin kuin 
maksujen on tarkoitus kattaa kyseisestä 
toiminnasta suoraan aiheutuvat kulut.

tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti ja jos 
kyseisten sääntöjen kattamasta toiminnasta 
aiheutuu yleistä taloudellista hyötyä 
henkilöille, joiden toiminta liittyy kyseisiin 
tuotteisiin, hyväksynnän antanut 
jäsenvaltio voi päättää, että jalostajien ja 
kauppiaiden lisäksi organisaatioon 
kuulumattomien yksittäisten toimijoiden tai 
ryhmien, jotka hyötyvät tästä toiminnasta, 
on maksettava organisaatiolle sen jäsenten 
maksamia maksuja vastaava summa 
kokonaan tai osittain, siinä määrin kuin 
maksujen on tarkoitus kattaa kyseisestä 
toiminnasta suoraan aiheutuvat kulut.

Or. it

Tarkistus 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Samoin jos tupakka-alan hyväksytty 
toimialakohtainen organisaatio harjoittaa 
yhtä tai useampaa tämän kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettua toimintaa ja siitä 
aiheutuu yleistä taloudellista hyötyä 
taloudellisille toimijoille, joiden toiminta 
liittyy kyseiseen tuotteeseen tai kyseisiin 
tuotteisiin, hyväksynnän myöntänyt 
jäsenvaltio, tai komissio, jos komissio on 
myöntänyt hyväksynnän, voi päättää, että 
järjestöön kuulumattomien yksittäisten 
toimijoiden tai niiden ryhmittymien, jotka 
hyötyvät tästä toiminnasta, on maksettava 
organisaatiolle niiden jäsenten maksamia 
maksuja vastaava summa kokonaan tai 
osittain, siinä määrin kuin maksujen on 
tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 
suoraan aiheutuneet kulut.



PE494.588v01-00 162/177 AM\910137FI.doc

FI

Edellisessä alakohdassa tarkoitetun 
toiminnan on liityttävä johonkin 
seuraavista tavoitteista:
a) tutkimus tuotteiden arvon lisäämiseksi 
erityisesti uusien kansanterveyttä 
vaarantamattomien käyttötapojen avulla;
b) tupakanlehtien tai paalatun tupakan 
laadun parantamiseen tähtäävät 
tutkimukset;
c) tutkimukset, jotka koskevat 
kasvinsuojeluaineiden käytön 
rajoittamisen mahdollistavia sekä 
maaperän ja ympäristön säilymisen 
turvaavia viljelymenetelmiä.

Or. es

Tarkistus 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Samoin jos tupakka-alan hyväksytty 
toimialakohtainen organisaatio harjoittaa 
yhtä tai useampaa tämän kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettua toimintaa ja siitä 
aiheutuu yleistä taloudellista hyötyä 
taloudellisille toimijoille, joiden toiminta 
liittyy kyseiseen tuotteeseen tai kyseisiin 
tuotteisiin, hyväksynnän myöntänyt 
jäsenvaltio, tai komissio, jos komissio on 
myöntänyt hyväksynnän, voi päättää, että 
järjestöön kuulumattomien yksittäisten 
toimijoiden tai niiden ryhmittymien, jotka 
hyötyvät tästä toiminnasta, on maksettava 
organisaatiolle niiden jäsenten maksamia 
maksuja vastaava summa kokonaan tai 
osittain, siinä määrin kuin maksujen on 
tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 
suoraan aiheutuneet kulut.
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Edellisessä alakohdassa tarkoitetun 
toiminnan on liityttävä johonkin 
seuraavista tavoitteista:
a) tutkimus tuotteiden arvon lisäämiseksi 
erityisesti uusien kansanterveyttä 
vaarantamattomien käyttötapojen avulla;
b) tupakanlehtien tai paalatun tupakan 
laadun parantamiseen tähtäävät 
tutkimukset;
c) tutkimukset, jotka koskevat 
kasvinsuojeluaineiden käytön 
rajoittamisen mahdollistavia sekä 
maaperän ja ympäristön säilymisen 
turvaavia viljelymenetelmiä.

Or. es

Perustelu

Olisi lisättävä uusi kohta, jolla puututaan voimassa olevan YMJ-asetuksen 126 artiklan 1 ja 2 
kohdan säännöksiin, jotka koskevat kiintiömaksujen vaatimista muilta kuin tupakka-alan 
toimialakohtaisten organisaatioiden jäseniltä; tässä kohdassa ei ole kyse sääntöjen 
laajentamisesta, vaan toiminnasta, joka hyödyttää toimialakohtaiseen organisaatioon 
kuulumattomia taloudellisia toimijoita.

Tarkistus 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
112 artikla

Komission teksti Tarkistus

112 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla helpotetaan tarjonnan 

mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
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mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 
naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 
lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä
a) laadun parantamiseksi;
b) tuotannon, jalostuksen ja kaupan 
pitämisen paremman järjestelyn 
edistämiseksi;
c) markkinahintojen kehityksen 
seurannan helpottamiseksi;
d) lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatimisen mahdollistamiseksi 
käytettävien tuotantokeinojen 
tuntemuksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan nojalla komissio voi hyväksyä delegoituja säädöksiä tietyillä aloilla tarjonnan 
mukauttamiseksi markkinoiden vaatimuksiin. Tätä säännöstä ei ole koskaan sovellettu ja se ei 
ole yhdenmukainen YMP:n jatkuvan markkinasuuntautuneisuuden kanssa.

Tarkistus 1832
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
112 artikla

Komission teksti Tarkistus

112 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla helpotetaan tarjonnan 

mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
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mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 
naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 
lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä
a) laadun parantamiseksi;
b) tuotannon, jalostuksen ja kaupan 
pitämisen paremman järjestelyn 
edistämiseksi;
c) markkinahintojen kehityksen 
seurannan helpottamiseksi;
d) lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatimisen mahdollistamiseksi 
käytettävien tuotantokeinojen 
tuntemuksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
112 artikla

Komission teksti Tarkistus

112 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla helpotetaan tarjonnan 

mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 
naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 
lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
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toimenpiteitä
a) laadun parantamiseksi;
b) tuotannon, jalostuksen ja kaupan 
pitämisen paremman järjestelyn 
edistämiseksi;
c) markkinahintojen kehityksen 
seurannan helpottamiseksi;
d) lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatimisen mahdollistamiseksi 
käytettävien tuotantokeinojen 
tuntemuksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Tämä teksti ei ole yhdenmukainen YMP:n jatkuvan markkinasuuntautuneisuuden kanssa.

Tarkistus 1834
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
112 artikla

Komission teksti Tarkistus

112 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla helpotetaan tarjonnan 

mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 
naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 
lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä
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a) laadun parantamiseksi;
b) tuotannon, jalostuksen ja kaupan 
pitämisen paremman järjestelyn 
edistämiseksi;
c) markkinahintojen kehityksen 
seurannan helpottamiseksi;
d) lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatimisen mahdollistamiseksi 
käytettävien tuotantokeinojen 
tuntemuksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 
naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 
lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sellaisilla aloilla, 
joilla ei ole erityisiä tuotannon 
rajoittamiseen tähtääviä järjestelmiä,
toteutettavia toimenpiteitä

Or. es

Perustelu

Tässä artiklassa säädetyt toimet ulotetaan koskemaan kaikkia aloja, paitsi niitä, joilla jo 
sovelletaan tuotannon rajoitusjärjestelmiä.
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Tarkistus 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 
naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 
lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kaikilla 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla aloilla 
toteutettavia toimenpiteitä

Or. es

Perustelu

Nykyisiä interventio- ja markkinahallintamalleja olisi parannettava ja niihin olisi liitettävä 
markkinahäiriövälineitä ja erityisiä toimitusten hallintavälineitä, joiden olisi yhdessä 
muodostettava turvaverkko, joka suojelee viljelijöitä liiallisilta hintojen heilahteluilta ja 
mahdollistaa YMP:n pääasiallisen strategisen tavoitteen - elintarviketurva ja viljelijöiden 
tulotason säilyttäminen - saavuttamisen.

Tarkistus 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
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markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 
naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 
lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä

markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kaikilla 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla aloilla 
toteutettavia toimenpiteitä

Or. es

Perustelu

Kaikille aloille olisi annettava mahdollisuus turvautua näihin toimiin, sillä niiden kohtaamat 
ongelmat vaikuttavat kaikkiin muihinkin aloihin.

Tarkistus 1838
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 
naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 
lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 1839
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 
naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 
lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat toimenpiteitä

Or. pt

Tarkistus 1840
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat helpottaakseen 
maataloustarjonnan mukauttamista 
markkinoiden vaatimuksiin toteuttaa 
maan uudelleen jakamista koskevia 
toimia säätämällä ainoastaan nuorille 
viljelijöille tarjottavista edullisista 
ehdoista uusien tilojen hankkimiseen.

Or. it

Tarkistus 1841

Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komission hyväksymien delegoitujen 
säädösten puuttuminen ei estä 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
hyväksymästä näihin toimialoihin liittyviä 
toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
113 artikla

Komission teksti Tarkistus

113 artikla Poistetaan.
Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 

yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Viinin ja myös rypäleiden, rypäleen 
puristemehujen ja viinien, joista ne 
saadaan, yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 108 
artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemillä päätöksillä vahvistaa kaupan 
pitämistä koskevia sääntöjä tarjonnan 
sääntelemiseksi.
Näiden sääntöjen tulee olla tavoitteeseen 
nähden oikeasuhtaisia eivätkä ne saa
a) liittyä mihinkään liiketoimeen 
asianomaisen tuotteen ensimmäisen 
markkinoille saattamisen jälkeen;
b) sallia hintojen edes ohjeellista 
vahvistamista tai suosittamista;
c) jäädyttää liian suurta osuutta 
vuosikerrasta, joka muutoin olisi 
saatavilla;
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d) antaa mahdollisuutta kieltäytyä 
antamasta kansallisia ja unionin 
todistuksia, joita tarvitaan viinien 
liikkeeseen luovuttamiseen ja kaupan 
pitämiseen, jos kaupan pitämisessä 
noudatetaan edellä mainittuja sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan perusteella jäsenvaltiot voivat hyväksyä kaupan pitämistä koskevia sääntöjä 
tarjonnan sääntelemiseksi viinialalla. Tämä ei ole yhdenmukaista YMP:n jatkuvan 
markkinasuuntautuneisuuden kanssa.

Tarkistus 1843
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
113 artikla

Komission teksti Tarkistus

113 artikla Poistetaan.
Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 

yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Viinin ja myös rypäleiden, rypäleen 
puristemehujen ja viinien, joista ne 
saadaan, yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 108 
artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemillä päätöksillä vahvistaa kaupan 
pitämistä koskevia sääntöjä tarjonnan 
sääntelemiseksi.
Näiden sääntöjen tulee olla tavoitteeseen 
nähden oikeasuhtaisia eivätkä ne saa
a) liittyä mihinkään liiketoimeen 
asianomaisen tuotteen ensimmäisen 
markkinoille saattamisen jälkeen;
b) sallia hintojen edes ohjeellista 
vahvistamista tai suosittamista;
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c) jäädyttää liian suurta osuutta 
vuosikerrasta, joka muutoin olisi 
saatavilla;
d) antaa mahdollisuutta kieltäytyä 
antamasta kansallisia ja unionin 
todistuksia, joita tarvitaan viinien 
liikkeeseen luovuttamiseen ja kaupan 
pitämiseen, jos kaupan pitämisessä 
noudatetaan edellä mainittuja sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Emme hyväksy tiettyjen alojen YMJ-asetuksessa saamaa erityiskohtelua.

Tarkistus 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
113 artikla

Komission teksti Tarkistus

113 artikla Poistetaan.
Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 

yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Viinin ja myös rypäleiden, rypäleen 
puristemehujen ja viinien, joista ne 
saadaan, yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 108 
artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemillä päätöksillä vahvistaa kaupan 
pitämistä koskevia sääntöjä tarjonnan 
sääntelemiseksi.
Näiden sääntöjen tulee olla tavoitteeseen 
nähden oikeasuhtaisia eivätkä ne saa
a) liittyä mihinkään liiketoimeen 
asianomaisen tuotteen ensimmäisen 
markkinoille saattamisen jälkeen;
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b) sallia hintojen edes ohjeellista 
vahvistamista tai suosittamista;
c) jäädyttää liian suurta osuutta 
vuosikerrasta, joka muutoin olisi 
saatavilla;
d) antaa mahdollisuutta kieltäytyä 
antamasta kansallisia ja unionin 
todistuksia, joita tarvitaan viinien 
liikkeeseen luovuttamiseen ja kaupan 
pitämiseen, jos kaupan pitämisessä 
noudatetaan edellä mainittuja sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 1845
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
113 artikla

Komission teksti Tarkistus

113 artikla Poistetaan.
Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 

yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Viinin ja myös rypäleiden, rypäleen 
puristemehujen ja viinien, joista ne 
saadaan, yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 108 
artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemillä päätöksillä vahvistaa kaupan 
pitämistä koskevia sääntöjä tarjonnan 
sääntelemiseksi.
Näiden sääntöjen tulee olla tavoitteeseen 
nähden oikeasuhtaisia eivätkä ne saa
a) liittyä mihinkään liiketoimeen 
asianomaisen tuotteen ensimmäisen 
markkinoille saattamisen jälkeen;
b) sallia hintojen edes ohjeellista 
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vahvistamista tai suosittamista;
c) jäädyttää liian suurta osuutta 
vuosikerrasta, joka muutoin olisi 
saatavilla;
d) antaa mahdollisuutta kieltäytyä 
antamasta kansallisia ja unionin 
todistuksia, joita tarvitaan viinien 
liikkeeseen luovuttamiseen ja kaupan 
pitämiseen, jos kaupan pitämisessä 
noudatetaan edellä mainittuja sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 1846
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
113 artikla

Komission teksti Tarkistus

113 artikla Poistetaan.
Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 

yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Viinin ja myös rypäleiden, rypäleen 
puristemehujen ja viinien, joista ne 
saadaan, yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 108 
artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemillä päätöksillä vahvistaa kaupan 
pitämistä koskevia sääntöjä tarjonnan 
sääntelemiseksi.
Näiden sääntöjen tulee olla tavoitteeseen 
nähden oikeasuhtaisia eivätkä ne saa
a) liittyä mihinkään liiketoimeen 
asianomaisen tuotteen ensimmäisen 
markkinoille saattamisen jälkeen;
b) sallia hintojen edes ohjeellista 
vahvistamista tai suosittamista;
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c) jäädyttää liian suurta osuutta 
vuosikerrasta, joka muutoin olisi 
saatavilla;
d) antaa mahdollisuutta kieltäytyä 
antamasta kansallisia ja unionin 
todistuksia, joita tarvitaan viinien 
liikkeeseen luovuttamiseen ja kaupan 
pitämiseen, jos kaupan pitämisessä 
noudatetaan edellä mainittuja sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 1847
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 
yhteismarkkinoiden toiminnan 

tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Säännöt viinin yhteismarkkinoiden 
toiminnan tehostamiseksi ja 

vakauttamiseksi

Or. en

Tarkistus 1848
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viinin ja myös rypäleiden, rypäleen 
puristemehujen ja viinien, joista ne 
saadaan, yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 108 
artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemillä päätöksillä vahvistaa kaupan 
pitämistä koskevia sääntöjä tarjonnan 

Viinin ja myös rypäleiden, rypäleen 
puristemehujen ja viinien, joista ne 
saadaan, yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 108 
artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemillä päätöksillä vahvistaa sääntöjä 
tarjonnan sääntelemiseksi.
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sääntelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon istutusoikeuksien raukeamisen, tuottajajäsenvaltioiden olisi voitava ryhtyä 
toimiin tuotantopotentiaalinsa suhteen, mutta kyse ei välttämättä ole luonteeltaan kaupan 
pitämiseen liittyvistä säännöistä.


