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Tarkistus 97
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 291, 295–300, 1602, 1605, 1611, 1624, 1627, 
1628

Ehdotus asetukseksi
106 artikla

Komission teksti Tarkistus

106 artikla 106 artikla

Tuottajaorganisaatiot Tuottajaorganisaatiot
Jäsenvaltioiden on pyynnöstä hyväksyttävä 
tuottajaorganisaatiot,

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä hyväksyttävä 
tuottajaorganisaatiot,

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

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

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

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

c) jotka pyrkivät tiettyyn päämäärään,
johon sisältyy vähintään yksi i, ii tai 
iii alakohdassa luetteluista tavoitteista ja 
johon voi sisältyä yksi tai useampi
seuraavista tavoitteista:

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

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

ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden 
tarjontaa ja markkinoille saattamista;

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

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja;

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja, erityisesti 
ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin 
kaltaisia kysymyksiä koskevista 
investointikustannuksista saatavien 
korvausten osalta, ja edistää kohtuullisia 
kuluttajahintoja;

iv) laatia tutkimuksia kestävistä 
tuotantomenetelmistä ja 
markkinakehityksestä;

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

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;

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;
v b) laatia tuotantoa koskevat säännöt, 
jotka ovat tiukempia kuin unionin tai 
kansallisen tason säännöt;

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

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

vii) edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä;

vii) edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä;

vii a) kehittää aloitteita 
menekinedistämisen ja kaupan pitämisen 
aloilla;
vii b) hallinnoida Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun asetuksen (EU) 
[…] 37 artiklassa tarkoitettuja 
sijoitusrahastoja;
vii c) ottaa käyttöön kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintavälineitä, erityisesti 
yksityisen varastoinnin, jalostamisen, 
menekinedistämisen, myynninedistämisen 
ja, viimeisenä keinona, 
markkinoiltapoiston avulla;
vii d) antaa tarvittavaa teknistä tukea 
tulevien markkinoiden ja 
vakuutusjärjestelmien käyttöön;
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vii e) neuvotella omasta puolestaan tai 
soveltuvin osin jäsentensä puolesta 
tuotantohyödykkeiden 
toimitussopimuksista tuotantoketjun 
alkupään toimijoiden kanssa;
vii f) neuvotella omasta puolestaan tai 
soveltuvin osin jäsentensä puolesta 
maataloustuotteiden ja 
elintarviketuotteiden toimitussopimuksista 
tuotantoketjun alkupään toimijoiden 
kanssa; 

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

d a) jotka pitävät kaupan tuotteita, jotka 
eivät kuulu CN-koodin (ex 22.08) nojalla 
perussopimuksen liitteen I soveltamisalan 
piiriin, edellyttäen, että kyseisten 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. en

Tarkistus 98
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 1605, 1628, 
1648, 1660

Ehdotus asetukseksi
106 artikla

Komission teksti Tarkistus

106 artikla 106 artikla

Tuottajaorganisaatiot Tuottajaorganisaatiot
Jäsenvaltioiden on pyynnöstä hyväksyttävä Jäsenvaltioiden on pyynnöstä hyväksyttävä 

hedelmä- ja vihannesalan 
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tuottajaorganisaatiot, tuottajaorganisaatiot ja ne voivat 
hyväksyä pyynnöstä myös kaikkien 
muiden alojen tuottajaorganisaatiot,

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

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

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

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

c) jotka pyrkivät tiettyyn päämäärään, 
johon voi sisältyä seuraavia tavoitteita:

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

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

ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden 
tarjontaa ja markkinoille saattamista;

ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden 
tarjontaa ja markkinoille saattamista;

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja;

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 
vakauttaa tuottajahintoja;

iv) laatia tutkimuksia kestävistä 
tuotantomenetelmistä ja 
markkinakehityksestä;

iv) laatia tutkimuksia kestävistä 
tuotantomenetelmistä ja 
markkinakehityksestä;

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

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

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;

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

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

vii) edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä;

vii) edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä;

vii a) kehittää aloitteita 
menekinedistämisen ja kaupan pitämisen
aloilla;
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vii b) kehittää aloitteita innovoinnin 
edistämiseksi;
vii c) ottaa käyttöön kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintavälineitä, yksityisen 
varastoinnin, jalostuksen ja 
menekinedistämisen ja 
myynninedistämisen avulla;
vii d) edistää jäsentensä tulevien 
markkinoiden ja vakuutusjärjestelmien 
käyttöä ja tarjota tarvittavaa teknistä 
tukea;

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;

d a) jotka 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. en

Tarkistus 99
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 301

Ehdotus asetukseksi
106 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 a artikla
Tuottajaorganisaatioiden asema

1. Tuottajaorganisaation perussäännöissä 
on määrättävä, että sen jäsentuottajien on 
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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 
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 
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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. en

Tarkistus 100
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 301

Ehdotus asetukseksi
106 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus
106 a artikla

Tuottajaorganisaatioiden asema
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.
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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 
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. en
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Tarkistus 101
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 302

Ehdotus asetukseksi
 106 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 b artikla
Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen

1. Jäsenvaltion on hyväksyttävä 
tuottajaorganisaatioiksi kaikki 
oikeussubjektit tai oikeussubjektin tarkoin 
määritellyt osat, jotka hakevat tällaista 
hyväksymistä, jos
a) ne täyttävät 106 artiklan ensimmäisen 
kohdan b ja c alakohdassa säädetyt 
vaatimukset;
b) niillä on vähimmäismäärä jäseniä 
ja/tai niiden kaupan pidetyn tuotannon 
määrä täyttää asianomaisen jäsenvaltion 
asettamat vähimmäisvaatimukset alueella, 
jolla ne toimivat;
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. Tuottajaorganisaatiot, jotka on 
hyväksytty ennen 1 päivää 
tammikuuta 2014 kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja jotka eivät 



PE501.994v01-00 12/124 AM\921910FI.doc

FI

täytä tämän artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä, voivat jatkaa 
toimintaansa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti 1 päivään tammikuuta 2015 
saakka.
4. Jäsenvaltioiden on
a) 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. en
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Tarkistus 102
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 302

Ehdotus asetukseksi
106 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 b artikla
Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
tuottajaorganisaatioiksi kaikki 
oikeussubjektit tai oikeussubjektin tarkoin 
määritellyt osat, jotka hakevat tällaista 
hyväksymistä, jos
a) ne täyttävät 106 artiklan ensimmäisen 
kohdan b ja c alakohdassa säädetyt 
vaatimukset;
b) niillä on vähimmäismäärä jäseniä 
ja/tai niiden kaupan pidetyn tuotannon 
määrä täyttää asianomaisen jäsenvaltion 
asettamat vähimmäisvaatimukset alueella, 
jolla ne toimivat;
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. Tuottajaorganisaatiot, jotka on 
hyväksytty ennen 1 päivää 
tammikuuta 2014 kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja jotka eivät 
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täytä tämän artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä, voivat jatkaa 
toimintaansa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti 1 päivään tammikuuta 2015 
saakka.
4. Jäsenvaltioiden on
a) 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. en
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Tarkistus 103
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 303

Ehdotus asetukseksi
106 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus
106 c artikla

Ulkoistaminen
Jäsenvaltiot voivat sallia hyväksytyn 
tuottajaorganisaation tai hyväksytyn 
tuottajaorganisaatioiden liiton ulkoistaa 
jonkin osan toiminnastaan (ei kuitenkaan 
tuotantoa), myös tytäryrityksilleen, 
edellyttäen, että se antaa asianomaiselle 
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 
edelleen oikeus antaa asiamiehelleen tälle 
uskottujen tehtävien hoitamista koskevia 
sitovia ohjeita.

Or. en
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Tarkistus 104
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 303

Ehdotus asetukseksi
106 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 c artikla
Ulkoistaminen

Jäsenvaltiot voivat sallia hyväksytyn 
tuottajaorganisaation tai hyväksytyn 
tuottajaorganisaatioiden liiton ulkoistaa 
jonkin osan toiminnastaan (ei kuitenkaan 
tuotantoa), myös tytäryrityksilleen, 
edellyttäen, että se antaa asianomaiselle 
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 
edelleen oikeus antaa asiamiehelleen tälle 
uskottujen tehtävien hoitamista koskevia 
sitovia ohjeita.

Or. en
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Tarkistus 105
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1680

Ehdotus asetukseksi
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

107 artikla 107 artikla

Tuottajaorganisaatioiden liitot Tuottajaorganisaatioiden liitot

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

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä tietyllä 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 tuottajaorganisaatioiden 
toimia tai tehtäviä.

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

Or. en

Tarkistus 106
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1680

Ehdotus asetukseksi
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

107 artikla 107 artikla

Tuottajaorganisaatioiden liitot Tuottajaorganisaatioiden liitot

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

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

Jollei 114 artiklan mukaisesti 
vahvistetuista säännöistä muuta johdu, 

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

tuottajaorganisaatioiden liitot voivat hoitaa 
mitä tahansa tuottajaorganisaatioiden 
toimia tai tehtäviä.

Or. en

Tarkistus 107
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 304–318, 1721, 1738, 1750

Ehdotus asetukseksi
108 artikla

Komission teksti Tarkistus
108 artikla 108 artikla

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

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä millä 
tahansa 1 artiklan 2 kohdassa luetellulla 
alalla toimivat toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka ovat hakeneet 
hyväksyntää virallisesti ja jotka

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

a) muodostuvat yhden tai useamman alan 
tuotteiden tuotantoon ja vähintään yhteen 
seuraavista toimitusketjun vaiheista 
liittyvien elinkeinojen edustajista: jalostus 
tai kauppa, myös jakelu;

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

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

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

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

c) ottaen huomioon jäsentensä ja 
kuluttajien edut pyrkivät tiettyyn 
päämäärään, johon voi sisältyä erityisesti 
yksi seuraavista tavoitteista:

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden parantaminen, 
muun muassa julkistamalla aiemmin 
tehtyjen sopimusten mukaisia hintoja ja 

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

tuotantokustannuksia, hintoja ja 
tarvittaessa niitä koskevia indikaattoreita
ja määriä sekä niiden kestoa koskevia 
tilastotietoja sekä toteuttamalla selvityksiä 
markkinoiden tulevasta kehityksestä 
alueellisella, valtakunnallisella tai 
kansainvälisellä tasolla;

i a) tuotantomahdollisuuksia koskevan 
ennakkotiedon edistäminen ja 
markkinahintojen rekisteröinti;

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;

ii a) potentiaalisten vientimarkkinoiden 
tutkiminen;

iii) unionin sääntöjen mukaisten 
vakiosopimusten laatiminen;

iii) sanotun rajoittamatta 104 a ja 113 a 
artiklassa esitettyjä säännöksiä unionin 
sääntöjen mukaisten vakiosopimusten 
laatiminen maataloustuotteiden myynnistä 
hankkijoille ja/tai jalostettujen tuotteiden 
toimittamisesta jakelijoille ja 
vähittäismyyjille ottaen huomioon, että on 
saatava aikaan oikeudenmukaiset 
kilpailuedellytykset ja vältettävä 
vääristymiä markkinoilla;

iv) tuotteisiin liittyvän potentiaalin enempi 
hyödyntäminen;

iv) tuotteisiin liittyvän potentiaalin enempi 
hyödyntäminen, myös 
markkinointimahdollisuuksien osalta, ja 
taloudellista kilpailukykyä ja innovointia 
vahvistavien aloitteiden kehittäminen;

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;

v) tiedottaminen ja tutkimusten 
toteuttaminen tuotannon innovoimiseksi, 
järkeistämiseksi, parantamiseksi ja 
ohjaamiseksi ja tarvittaessa jalostamiseksi 
ja/tai kaupan pitämiseksi 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;

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

kasvinsuojeluaineiden käytön 
rajoittaminen ja muiden tuotantopanosten 
parempi hallinnointi, tuotteiden laadun 
varmistaminen sekä maaperän ja vesien
suojeleminen, erityisesti tuotteiden 
jäljitettävyyden avulla ja parantamalla 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia;

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 tarvittaessa jalostuksen ja/tai 
kaupan pitämisen vaiheissa;

vii a) vähimmäislaadun määrittäminen ja 
pakkauksen ja esillepanon 
vähimmäisvaatimusten määrittäminen;

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

viii) kaikkien toimien ohjaaminen
luonnonmukaisen maatalouden ja 
alkuperänimitysten, laatumerkintöjen ja 
maantieteellisten merkintöjen tukemiseen, 
suojaamiseen ja edistämiseen;

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

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

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

x) tuotteiden kohtuulliseen ja 
vastuulliseen kulutukseen kannustaminen 
sisämarkkinoilla ja/tai terveydelle 
vaarallisen käytön haitoista tiedottaminen; 

x a) kulutuksen edistäminen ja/tai 
tuotteita koskevan tiedon tarjoaminen 
sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolisilla 
markkinoilla;

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen erityisesti kolmansissa 
maissa.

xi a) yhteisten toimenpiteiden 
täytäntöönpano maatalous- ja 
elintarviketuotteiden tuotantoon ja 
tarvittaessa jalostukseen ja/tai kaupan 
pitämiseen ja/tai jakeluun liittyvien 
terveys-, kasvinsuojelu- ja 
ympäristöriskien ja -epävarmuuksien 
ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi;
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xi b) sivutuotteiden ja jätteiden hallinnan 
ja vähentämisen tukeminen.

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 sekä tupakka-alalla 
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;

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

b) tuotannon ja jalostuksen mukauttaminen 
yhteisesti markkinoiden vaatimuksiin ja 
tuotteen parantaminen;

b) tuotannon ja jalostuksen mukauttaminen 
yhteisesti markkinoiden vaatimuksiin ja 
tuotteen parantaminen;

c) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen.

c) tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämisen ja parantamisen 
edistäminen.

Or. en

Tarkistus 108
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 304–318, 1697, 1706, 1738, 1750,1766

Ehdotus asetukseksi
108 artikla

Komission teksti Tarkistus

108 artikla 108 artikla
Toimialakohtaiset organisaatiot Toimialakohtaiset organisaatiot

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

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä millä 
tahansa 1 artiklan 2 kohdassa luetellulla 
alalla toimivat toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka ovat hakeneet 
hyväksyntää virallisesti ja jotka

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

a) muodostuvat yhden tai useamman alan 
tuotteiden tuotantoon ja vähintään yhteen 
seuraavista toimitusketjun vaiheista 
liittyvien elinkeinojen edustajista: jalostus 
tai kauppa, myös jakelu; 

a a) kattavat yhden tai useamman alueen 
unionissa ja edustavat siten merkittävää 
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osaa alan taloudellisesta toiminnasta;
b) on perustettu kaikkien tai joidenkin 
niihin kuuluvien organisaatioiden tai 
liittojen aloitteesta;

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

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

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

c) ottaen huomioon jäsentensä ja 
kuluttajien edut pyrkivät tiettyyn 
päämäärään, johon voi sisältyä erityisesti 
yksi seuraavista tavoitteista:

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 
tuotantokustannuksia, hintoja ja 
tarvittaessa niitä koskevia indikaattoreita
ja määriä sekä niiden kestoa koskevia 
tilastotietoja sekä toteuttamalla selvityksiä 
markkinoiden tulevasta kehityksestä 
alueellisella, valtakunnallisella tai 
kansainvälisellä tasolla;

i a) tuotantomahdollisuuksia koskevan 
ennakkotiedon edistäminen ja 
markkinahintojen rekisteröinti;

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;

ii a) potentiaalisten vientimarkkinoiden 
tutkiminen;

iii) unionin sääntöjen mukaisten 
vakiosopimusten laatiminen;

iii) sanotun rajoittamatta 104 a ja 113 a 
artiklassa esitettyjä säännöksiä unionin 
sääntöjen mukaisten vakiosopimusten 
laatiminen maataloustuotteiden myynnistä 
hankkijoille ja/tai jalostettujen tuotteiden 
toimittamisesta jakelijoille ja 
vähittäismyyjille ottaen huomioon, että on 
saatava aikaan oikeudenmukaiset 
kilpailuedellytykset ja vältettävä 
vääristymiä markkinoilla;

iv) tuotteisiin liittyvän potentiaalin enempi iv) tuotteisiin liittyvän potentiaalin enempi 
hyödyntäminen, myös 
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hyödyntäminen; markkinointimahdollisuuksien ja 
erityisesti vihreän kemian osalta;

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;

v) tiedottaminen ja tutkimusten 
toteuttaminen tuotannon innovoimiseksi, 
järkeistämiseksi, parantamiseksi ja 
ohjaamiseksi ja tarvittaessa jalostamiseksi 
ja/tai kaupan pitämiseksi 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;

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

vi) keinojen etsiminen 
eläinlääkintätuotteiden tai 
kasvinsuojeluaineiden käytön 
rajoittamiseksi, muiden tuotantopanosten 
hallinnoimiseksi paremmin, tuotteiden 
laadun varmistamiseksi, 
elintarviketurvallisuuden edistämiseksi 
sekä maaperän ja vesien suojelemiseksi, 
erityisesti tuotteiden jäljitettävyyden 
avulla ja parantamalla eläinten terveyttä 
ja hyvinvointia;

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 tarvittaessa jalostuksen ja/tai 
kaupan pitämisen vaiheissa;

vii a) vähimmäislaadun määrittäminen ja 
pakkauksen ja esillepanon 
vähimmäisvaatimusten määrittäminen;

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

viii) kaikkien toimien ohjaaminen
luonnonmukaisen maatalouden ja
alkuperänimitysten, laatumerkintöjen ja 
maantieteellisten merkintöjen tukemiseen, 
suojaamiseen ja edistämiseen;

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

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

x) tuotteiden terveelliseen kulutukseen 
kannustaminen ja terveydelle vaarallisen 

x) tuotteiden kohtuulliseen tai 
vastuulliseen kulutukseen kannustaminen
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käytön haitoista tiedottaminen; ja/tai terveydelle vaarallisen käytön 
haitoista tiedottaminen sisämarkkinoilla 
sekä kulutuksen edistäminen ja/tai 
tuotteita koskevien tietojen toimittaminen 
sisämarkkinoille ja niiden ulkopuolelle;

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen erityisesti kolmansissa 
maissa.

xi a) yhteisten toimenpiteiden 
täytäntöönpano maatalous- ja 
elintarviketuotteiden tuotantoon ja 
tarvittaessa jalostukseen ja/tai kaupan 
pitämiseen ja/tai jakeluun liittyvien 
terveys-, kasvinsuojelu- ja 
ympäristöriskien ja -epävarmuuksien 
ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi;
xi b) sivutuotteiden ja jätteiden hallinnan 
tukeminen.

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

Or. en
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Tarkistus 109
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1774

Ehdotus asetukseksi
108 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus
108 a artikla

Toimialakohtaisten organisaatioiden 
hyväksyminen

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 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.
2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka on 
hyväksytty ennen 1 päivää 
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 päivää 
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 
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toimialakohtaisen järjestön 1 kohdan 
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. en

Tarkistus 110
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1775

Ehdotus asetukseksi
109 artikla

Komission teksti Tarkistus

109 artikla Poistetaan.
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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

Tarkistus 111
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1775

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
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Tarkistus 112
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 321

Ehdotus asetukseksi
109a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

109 a artikla
Ryhmien merkitys

1. Maataloustuotteiden laatujärjestelmistä 
annetun asetuksen (EY) N:o XXXXXXX 
mukaisesti suojatulla 
alkuperänimityksellä tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä 
varustettujen tuotteiden markkinoiden 
toiminnan tehostamiseksi ja 
vakauttamiseksi tuottajajäsenvaltiot voivat 
erityisesti maataloustuotteiden 
laatujärjestelmistä annetun asetuksen 
(EY) N:o XXXXXXX 42 artiklassa 
tarkoitettujen ryhmien tekemiä päätöksiä 
täytäntöön panemalla 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) olla 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;
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f) ne eivät saa estää toimijaa aloittamasta 
asianomaisen tuotteen tuotantoa.
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. en

Tarkistus 113
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 322–325, 1793

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

110 artikla 110 artikla

Sääntöjen soveltamisalan laajentaminen Sääntöjen soveltamisalan laajentaminen
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, 

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, 
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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.

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.

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

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

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

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

a) kyseisen tuotteen tai kyseisten tuotteiden 
tuotantomäärän, kaupan tai jalostuksen 
osuutena ilmaistuna

a) kyseisen tuotteen tai kyseisten tuotteiden 
tuotantomäärän, kaupan tai jalostuksen 
osuutena ilmaistuna

i) hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden osalta vähintään 
60 prosenttia, tai

i) hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden osalta vähintään 
60 prosenttia, tai

ii) muissa tapauksissa vähintään kaksi 
kolmasosaa; ja 

ii) muissa tapauksissa vähintään kaksi 
kolmasosaa; ja 

b) tuottajaorganisaatioiden tapauksessa yli 
50 prosenttia asianomaisista tuottajista.

b) tuottajaorganisaatioiden tapauksessa yli 
50 prosenttia asianomaisista tuottajista, ja
b a) toimialakohtaisten organisaatioiden 
tapauksessa merkittävä osuus 
108 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetusta taloudellisesta toiminnasta 
jäsenvaltion vahvistamien ehtojen 
mukaisesti.

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.

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.

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

4. Sääntöjen, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 
pyytää 1 kohdassa säädetyllä tavalla, on 
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tavoitteista: liityttävä johonkin 106 artiklan 
ensimmäisen kohdan c alakohdassa tai 
108 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
esitetyt tavoitteet täyttävään toimeen.

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;
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.

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.
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4 a. Jos toimialakohtainen organisaatio 
on hyväksytty yhden tai useamman 
tuotteen osalta, jäsenvaltiot eivät laajenna 
kyseisen toimialakohtaisen organisaation 
toimialaan kuuluvien 
tuottajaorganisaatioiden päätösten ja 
käytäntöjen soveltamisalaa.
4 b. Edellä 1 kohdassa esitettyjen 
säännösten soveltamisalan laajentaminen 
on saatettava laajalti toimijoiden tietoon 
julkaisemalla ne asianomaisen 
jäsenvaltion virallisessa julkaisussa.
4 c. Jäsenvaltiot ilmoittavat vuosittain, 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta, 
tämän artiklan mukaisesti tehdyistä 
päätöksistä.

Or. en

Tarkistus 114
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1783

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

110 artikla Poistetaan.
Sääntöjen soveltamisalan laajentaminen

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 
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ajanjaksolla joitakin sopimuksia, 
päätöksiä ja yhdenmukaistettuja 
menettelytapoja, joista on sovittu 
kyseisessä organisaatiossa.
2. 'Talousalueella' tarkoitetaan 
maantieteellistä aluetta, joka muodostuu 
vierekkäisistä tai läheisistä 
tuotantoalueista, joilla on samanlaiset 
tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvät 
edellytykset.
3. Organisaatiota tai liittoa pidetään 
edustavana, jos sen osuus kyseisellä 
yhdellä tai useammalla jäsenvaltion 
talousalueella on
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.
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.
4. Säännöillä, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 
pyytää, on oltava jokin seuraavista 
tavoitteista:
a) tuotannon ja markkinoiden tuntemus;
b) tuotantoa koskevat säännöt, jotka ovat 
unionin ja kansallisessa sääntelyssä 
vahvistettuja tiukemmat;
c) unionin sääntöjen kanssa 
yhteensopivien vakiosopimusten 
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laatiminen;
d) kaupan pitämistä koskevat säännöt;
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
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Tarkistus 115
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1826

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla 111 artikla

Muiden kuin jäsenten maksuosuudet 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.

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 kaikkia 
asianosaisia sidosryhmiä kuultuaan 
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 kyseisen toiminnan 
harjoittamisesta aiheutuvat kulut.

Or. en

Tarkistus 116
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1819

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla Poistetaan.
Muiden kuin jäsenten maksuosuudet
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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 117
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 327

Ehdotus asetukseksi
112 artikla

Komission teksti Tarkistus

112 artikla 112 artikla
Toimenpiteet, joilla helpotetaan tarjonnan 
mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin

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 

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 1 artiklan 
2 kohdassa luetelluilla aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä
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siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä

a) laadun parantamiseksi; a) laadun parantamiseksi;
b) tuotannon, jalostuksen ja kaupan 
pitämisen paremman järjestelyn 
edistämiseksi;

b) tuotannon, jalostuksen ja kaupan 
pitämisen paremman järjestelyn 
edistämiseksi;

c) markkinahintojen kehityksen seurannan 
helpottamiseksi;

c) markkinahintojen kehityksen seurannan 
helpottamiseksi;

d) lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatimisen mahdollistamiseksi käytettävien 
tuotantokeinojen tuntemuksen perusteella.

d) lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatimisen mahdollistamiseksi käytettävien 
tuotantokeinojen tuntemuksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 118
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1832

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
a) laadun parantamiseksi;
b) tuotannon, jalostuksen ja kaupan 
pitämisen paremman järjestelyn 
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edistämiseksi;
c) markkinahintojen kehityksen 
seurannan helpottamiseksi;
d) lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatimisen mahdollistamiseksi 
käytettävien tuotantokeinojen 
tuntemuksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 119
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 331, 332

Ehdotus asetukseksi
113 artikla

Komission teksti Tarkistus

113 artikla 113 artikla
Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 

yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 
yhteismarkkinoiden toiminnan 

tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

1. 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.

1. 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

Näiden sääntöjen tulee olla tavoitteeseen 
nähden oikeasuhtaisia eivätkä ne saa

a) liittyä mihinkään liiketoimeen 
asianomaisen tuotteen ensimmäisen 
markkinoille saattamisen jälkeen;

a) liittyä mihinkään liiketoimeen 
asianomaisen tuotteen ensimmäisen 
markkinoille saattamisen jälkeen;

b) sallia hintojen edes ohjeellista 
vahvistamista tai suosittamista;

b) sallia hintojen edes ohjeellista 
vahvistamista tai suosittamista;

c) jäädyttää liian suurta osuutta 
vuosikerrasta, joka muutoin olisi saatavilla;

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.

d) antaa mahdollisuutta kieltäytyä 
antamasta kansallisia ja unionin 
todistuksia, joita tarvitaan viinien 
liikkeeseen luovuttamiseen ja kaupan 
pitämiseen, jos kaupan pitämisessä 
noudatetaan edellä mainittuja sääntöjä.

1 a. Edellä 1 kohdassa esitetyt säännökset 
on saatettava laajalti toimijoiden tietoon 
julkaisemalla ne asianomaisen 
jäsenvaltion virallisessa julkaisussa.
1 b. Jäsenvaltiot ilmoittavat vuosittain, 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta, 
tämän artiklan mukaisesti tehdyistä 
päätöksistä.

Or. en

Tarkistus 120
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1843

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 
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asianomaisen tuotteen ensimmäisen 
markkinoille saattamisen jälkeen;
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 121
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 333

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

Komission teksti Tarkistus

3 A JAKSO
SOPIMUSJÄRJESTELMÄT

113 a artikla
Sopimussuhteet

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

Or. en

Tarkistus 122
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 334

Ehdotus asetukseksi
113 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus
113 b artikla

Sopimusneuvottelut
1. Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitetun alan 106 artiklan nojalla 
hyväksytty tuottajaorganisaatio voi 
neuvotella tuottajajäsentensä puolesta 
maataloustuotteiden toimittamista 
tuottajalta jalostajalle tai välittäjälle tai 
jakelijalle koskevan sopimuksen, joka 
kattaa jäsenten koko yhteistuotannon tai 
osan siitä. 
2. Tuottajaorganisaatio voi käydä 
neuvotteluja
a) riippumatta siitä, siirretäänkö kyseisten 
tuotteiden omistusoikeus tuottajalta 
tuottajaorganisaatiolle vai ei;
b) riippumatta siitä, onko neuvoteltu hinta 
sama kaikkien vai pelkästään joidenkin 
tuottajajäsenten yhteistuotannolle;
c) jos asianomaiset tuottajat eivät ole 
minkään muun sellaisen 
tuottajaorganisaation jäseniä, joka niin 
ikään neuvottelee tällaisia sopimuksia 
niiden puolesta; jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin myöntää poikkeuksia tästä 
edellytyksestä asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, joissa 
tuottajilla on kaksi toisistaan erillistä 
tuotantoyksikköä eri maantieteellisillä 
alueilla;
d) jos kyseisiä tuotteita ei koske tuottajan 
osuuskuntajäsenyydestä aiheutuva 
velvoite toimittaa tuotteita osuuskunnan 
säännöissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti tai näillä säännöillä 
vahvistettujen tai niistä johdettujen 
sääntöjen ja päätösten mukaisesti; sekä
e) jos tuottajaorganisaatio ilmoittaa 
tällaisten neuvottelujen kohteena olevien 
maataloustuotteiden määrän sen 
jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, jossa tai 
joissa se toimii.
3. Tätä artiklaa sovellettaessa viittauksilla 
tuottajaorganisaatioihin tarkoitetaan 
myös tuottajaorganisaatioiden liittoja. 
4. Komissio tekee neuvotteluista 
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päätöksen täytäntöönpanosäädöksellä, 
joka hyväksytään ilman 162 artiklan 2 tai 
3 kohdan soveltamista silloin, kun 
neuvottelujen kohteena on useampia kuin 
yksi jäsenvaltio. Muissa tapauksissa 
päätöksen tekee sen jäsenvaltion 
kansallinen kilpailuviranomainen, jota 
neuvottelut koskevat. 
Tässä kohdassa tarkoitettuja päätöksiä ei 
sovelleta ennen kuin ne on annettu 
tiedoksi asianomaisille yrityksille.

Or. en

Tarkistus 123
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 335–341, 1862, 1864

Ehdotus asetukseksi
114 artikla

Komission teksti Tarkistus

114 artikla 114 artikla
Siirretty säädösvalta Siirretty säädösvalta

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

Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
tuottajaorganisaatioiden ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tavoitteet ja velvollisuudet ovat selkeästi 
määritellyt tällaisten organisaatioiden 
toimien tehokkuuden parantamiseksi ilman 
epäasianmukaisten rasitusten 
määräämistä, siirretään komissiolle 160 
artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 
tuottajaorganisaatioita, 
tuottajaorganisaatioiden liittoja, 
toimialakohtaisia organisaatioita ja 
toimijaorganisaatioita seuraavien seikkojen 
osalta:

-a) yhdellä tai useammalla tämän 
asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla alalla sovellettavat 
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erityissäännöt;
a) erityistavoitteet, joihin tällaiset 
organisaatiot ja liitot voivat pyrkiä, joihin 
niiden on pyrittävä tai joihin niiden ei tule 
pyrkiä, mukaan lukien poikkeukset 106–
109 artiklassa vahvistetuista tavoitteista; 

a) erityistavoitteet, joihin tällaiset 
organisaatiot ja liitot voivat pyrkiä, joihin 
niiden on pyrittävä tai joihin niiden ei tule 
pyrkiä ja jotka tarvittaessa lisätään 106–
109 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin; 

a a) yleisluontoiset suositukset 
organisaatioiden 108 artiklan nojalla 
tekemiin toimialakohtaisiin sopimuksiin;

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

b) muiden organisaatioiden kuin 
tuottajaorganisaatioiden perussäännöt, 
tiettyjen alojen tuottajaorganisaatioiden 
perussääntöihin sovellettavat erityisehdot, 
tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
rakenne, oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, 
koko, vastuuvelvollisuus ja toimet,
sulautumisten seuraukset;

b a) hyväksymistä, hyväksynnän 
peruuttamista ja keskeyttämistä koskevat 
edellytykset, hyväksymisen, hyväksynnän 
peruuttamisen ja keskeyttämisen 
seuraukset sekä kyseisille organisaatioille 
ja liitoille asetetut vaatimukset korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi, jos 
hyväksyntäperusteita ei noudateta;

c) kansainväliset organisaatiot ja liitot, 
mukaan lukien tämän artiklan a ja b 
alakohdassa tarkoitetut säännöt;

c) kansainväliset organisaatiot ja liitot, 
mukaan lukien tämän artiklan a, b ja b a 
alakohdassa tarkoitetut säännöt;

c a) asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten antaman hallinnollisen 
avun määrittämistä koskevat säännöt ja 
sen ehdot ylikansallisen yhteistyön 
tapauksessa;

d) organisaatioiden tai liittojen suorittama 
toimien ulkoistaminen ja teknisten 
apuvälineiden käyttöön antaminen;

d) organisaatioiden tai liittojen 
suorittamaa toimien ulkoistamista ja 
teknisten apuvälineiden käyttöön 
antamista koskevat edellytykset;

e) organisaatioiden ja liittojen kaupan 
pidettävän tuotannon vähimmäismäärä tai 

e) organisaatioiden ja liittojen kaupan 
pidettävän tuotannon vähimmäismäärä tai 
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-arvo; -arvo;
f) organisaatioiden 110 artiklassa 
tarkoitettujen tiettyjen sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen muihin kuin 
jäseniin ja muiden kuin jäsenten 
111 artiklassa tarkoitettu velvollisuus 
maksaa jäsenmaksut, mukaan lukien 
luettelo tiukemmista tuotantosäännöistä, 
joiden soveltamisalaa voidaan laajentaa 
110 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohdan mukaisesti, 
edustavuutta koskevat lisävaatimukset, 
asianomaiset talousalueet, mukaan lukien 
komission suorittama tutkiminen niiden 
määritelmän osalta, vähimmäisajanjaksot, 
joiden ajan sääntöjen olisi oltava voimassa 
ennen niiden soveltamisalan laajentamista, 
henkilöt tai organisaatiot, joihin sääntöjä 
tai maksuja voidaan soveltaa, ja olosuhteet, 
joissa komissio voi vaatia, että sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen tai pakolliset 
maksut evätään tai peruutetaan.

f) organisaatioiden 110 artiklassa 
tarkoitettujen tiettyjen sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen muihin kuin 
jäseniin ja muiden kuin jäsenten 
111 artiklassa tarkoitettu velvollisuus 
maksaa jäsenmaksut, edustavuutta 
koskevat lisävaatimukset, asianomaiset 
talousalueet, mukaan lukien komission 
suorittama tutkiminen niiden määritelmän 
osalta, vähimmäisajanjaksot, joiden ajan 
sääntöjen olisi oltava voimassa ennen 
niiden soveltamisalan laajentamista, 
henkilöt tai organisaatiot, joihin sääntöjä 
tai maksuja voidaan soveltaa, ja olosuhteet, 
joissa komissio voi vaatia tietyn jakson 
ajan, että sääntöjen soveltamisalan 
laajentaminen tai pakolliset maksut evätään 
tai peruutetaan;

f a) sopimusjärjestelmien 
täytäntöönpanoa 113 a artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla koskevat 
erityisedellytykset, erityisesti kynnysarvot 
tuotantomäärille, joihin voidaan soveltaa 
yhteisiä neuvotteluja;
f b) edellytykset, joiden nojalla hyväksytyt 
tuottajat voivat tehdä kilpailijoiden ja 
elintarvikeketjun kumppanien kanssa 
yhteisiä horisontaalisia ja vertikaalisia 
sopimuksia kestävään tuotantoon 
tehtävien investointien kustannusten 
sisällyttämisestä hintoihin.

Or. en
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Tarkistus 124
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
114 artikla

Komission teksti Tarkistus

114 artikla 114 artikla

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

Sen varmistamiseksi, että 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden liittojen 
tavoitteet ja velvollisuudet ovat selkeästi 
määritellyt tällaisten organisaatioiden 
toimien tehokkuuden parantamiseksi, 
siirretään komissiolle 160 artiklan
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa säädetään

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

a) erityisedellytyksistä useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa toimintaa 
harjoittavien tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden liittojen 
hyväksymiselle;

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

b) asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten antaman hallinnollisen 
avun määrittämistä koskevista säännöistä 
ja sen ehdoista useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa toimintaa harjoittavien 
organisaatioiden tapauksessa;

c) kansainväliset organisaatiot ja liitot, c) edellä 109 a artiklan ensimmäisen 
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mukaan lukien tämän artiklan a ja b 
alakohdassa tarkoitetut säännöt;

kohdan a, a a ja b alakohdassa 
tarkoitettujen organisaatioiden 
tapauksessa 
i) erityistavoitteista, joihin tällaiset 
organisaatiot ja liitot voivat pyrkiä, joihin 
niiden on pyrittävä ja joihin niiden ei pidä 
pyrkiä; 
ii) tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
hyväksymistä, rakennetta, jäsenyyttä, 
kokoa, vastuuvelvollisuutta, toimia ja 
sulautumisia koskevista säännöistä;
iii) organisaatioiden ja liittojen 
suorittamasta toimien ulkoistamisesta ja 
teknisten apuvälineiden käyttöön 
antamisesta;
iv) organisaatioiden ja liittojen kaupan 
pidettävän tuotannon vähimmäismäärästä 
tai -arvosta;

d) organisaatioiden tai liittojen suorittama 
toimien ulkoistaminen ja teknisten 
apuvälineiden käyttöön antaminen;

d) edellä 109 a artiklan ensimmäisen 
kohdan a ja b b alakohdassa 
tarkoitettujen tuottajaorganisaatioiden 
tapauksessa jäsenyyttä koskevista 
säännöistä, mukaan lukien 
tuottajaorganisaation jäsenten velvoite 
toimittaa koko tuotanto tai sen tietty 
määrä tuottajaorganisaatiolle.

e) organisaatioiden ja liittojen kaupan 
pidettävän tuotannon vähimmäismäärä 
tai -arvo;
f) organisaatioiden 110 artiklassa 
tarkoitettujen tiettyjen sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen muihin 
kuin jäseniin ja muiden kuin jäsenten 111 
artiklassa tarkoitettu velvollisuus maksaa
jäsenmaksut, mukaan lukien luettelo 
tiukemmista tuotantosäännöistä, joiden 
soveltamisalaa voidaan laajentaa 110 
artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohdan mukaisesti, 
edustavuutta koskevat lisävaatimukset, 
asianomaiset talousalueet, mukaan lukien
komission suorittama tutkiminen niiden 
määritelmän osalta, 
vähimmäisajanjaksot, joiden ajan 
sääntöjen olisi oltava voimassa ennen 
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niiden soveltamisalan laajentamista, 
henkilöt tai organisaatiot, joihin sääntöjä 
tai maksuja voidaan soveltaa, ja 
olosuhteet, joissa komissio voi vaatia, että 
sääntöjen soveltamisalan laajentaminen 
tai pakolliset maksut evätään tai 
peruutetaan.

Or. en

(Muutetaan d alakohta tarkistustekstin iii alakohdaksi ja e alakohta iv alakohdaksi)

Tarkistus 125
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 342

Ehdotus asetukseksi
115 artikla

Komission teksti Tarkistus
115 artikla 115 artikla

Täytäntöönpanovallan käyttäminen 
tarkastelumenettelyä noudattaen

Täytäntöönpanovallan käyttäminen 
tarkastelumenettelyä noudattaen

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

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tätä lukua ja 
erityisesti toimenpiteitä, jotka koskevat

a) tuottajaorganisaatioiden sekä 
toimialakohtaisten organisaatioiden 106 b 
ja 108 a artiklassa vahvistettujen 
hyväksymisedellytysten täytäntöönpanoa;
b) jäsenvaltioiden komissiolle 105 a 
artiklan 8 kohdan, 105 b artiklan 7 
kohdan, 106 b artiklan 4 kohdan d 
alakohdan ja 108 a artiklan 4 kohdan e 
alakohdan mukaisesti tekemien 
ilmoitusten antamista;
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c) hallinnolliseen apuun liittyviä 
menettelyjä ylikansallisen yhteistyön 
tapauksessa;
d) 110 ja 112 artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden täytäntöönpanon osalta 
tarvittavia menettelyjä ja teknisiä 
vaatimuksia, erityisesti 110 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun talousalue-käsitteen 
soveltamista.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 126
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
115 artikla

Komission teksti Tarkistus

115 artikla 115 artikla
Täytäntöönpanovallan käyttäminen 

tarkastelumenettelyä noudattaen
Täytäntöönpanovallan käyttäminen 

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

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
seuraavat:

a) tuottajaorganisaatioiden ja niiden 
liittojen sekä toimialakohtaisten 
organisaatioiden, erityisesti useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimintaa 
harjoittavien organisaatioiden 
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hyväksymisedellytysten täytäntöönpano;
b) hallinnolliseen apuun liittyvät 
menettelyt useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa toimintaa harjoittavien 
organisaatioiden osalta;
c) hyväksynnän epääminen tai 
kumoaminen 109 a artiklassa 
tarkoitettujen organisaatioiden 
tapauksessa;
d) tietojen toimittaminen komissiolle 
hyväksyttyjen organisaatioiden ja liittojen 
määrästä mukaan lukien hyväksynnän 
epääminen tai kumoaminen.

Or. en

Tarkistus 127
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 343–345

Ehdotus asetukseksi
116 artikla

Komission teksti Tarkistus
116 artikla 116 artikla

Muu täytäntöönpanovalta Muu täytäntöönpanovalta
Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksyä yksittäisiä päätöksiä, jotka 
koskevat

1. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksyä yksittäisiä päätöksiä, jotka 
koskevat

a) sellaisten organisaatioiden hyväksyntää, 
jotka harjoittavat toimintaa useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 114 artiklan c 
alakohdan mukaisesti vahvistettuja 
sääntöjä noudattaen;

a) sellaisten organisaatioiden hyväksyntää, 
hyväksynnän epäämistä tai kumoamista, 
jotka harjoittavat toimintaa useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 114 artiklan 
c alakohdan mukaisesti vahvistettuja 
sääntöjä noudattaen;

b) toimialakohtaisten organisaatioiden
hyväksynnän epäämistä tai kumoamista, 
sääntöjen soveltamisen laajentamisen tai 
pakollisten maksujen kumoamista taikka 
jäsenvaltioiden tiedoksi antamien 
talousalueiden hyväksymistä tai niiden 

b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
organisaatioiden sääntöjen soveltamisen tai 
pakollisten maksujen laajentamista.



AM\921910FI.doc 53/124 PE501.994v01-00

FI

muuttamista koskevia päätöksiä, 
114 artiklan f alakohdan mukaisesti 
vahvistettuja sääntöjä noudattaen.

1 a. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä tehdä 
jäsenvaltioiden tiedoksi antamien 
talousalueiden hyväksymistä tai niiden 
muuttamista koskevia päätöksiä 114 
artiklan f alakohdan mukaisesti 
vahvistettuja sääntöjä noudattaen.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään ilman 162 artiklan 2 tai 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 128
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
116 artikla

Komission teksti Tarkistus

116 artikla Poistetaan.
Muu täytäntöönpanovalta

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksyä yksittäisiä päätöksiä, jotka 
koskevat
a) sellaisten organisaatioiden 
hyväksyntää, jotka harjoittavat toimintaa 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 
114 artiklan c alakohdan mukaisesti 
vahvistettuja sääntöjä noudattaen;
b) toimialakohtaisten organisaatioiden 
hyväksynnän epäämistä tai kumoamista, 
sääntöjen soveltamisen laajentamisen tai 
pakollisten maksujen kumoamista taikka 
jäsenvaltioiden tiedoksi antamien 
talousalueiden hyväksymistä tai niiden 
muuttamista koskevia päätöksiä, 114 
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artiklan f alakohdan mukaisesti 
vahvistettuja sääntöjä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 129
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 346, 643

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

Komission teksti Tarkistus

4 a JAKSO
AVOIMUUS JA MARKKINOITA

KOSKEVAT TIEDOT
116 a artikla

Eurooppalainen elintarvikkeiden 
hintaseurantaväline

1. Komissio raportoi säännöllisesti 
eurooppalaisen elintarvikkeiden 
hintaseurantavälineen toiminnasta ja sen 
tutkimustuloksista neuvostolle ja 
parlamentille ja huolehtii tulosten 
julkaisemisesta, jotta taloudelliset toimijat 
ja viranomaiset saavat tietoa 
elintarvikkeiden hinnanmuodostumisesta 
koko elintarvikeketjussa ja jotta 
helpotetaan markkinoiden kehityksen 
seuraamista.
2. Hintaseurantaväline kerää, luomatta 
viljelijöille ylimääräisiä rasituksia, 1 
artiklan soveltamiseksi ja yhteydessä 
kansallisten tilastokeskusten ja 
kansallisten hintavertailutahojen 
toimintaan erityisesti tilastotietoja sekä 
analyysien ja tutkimusten tekemiseksi 
tarvittavia tietoja, jotka koskevat
a) tuotantoa ja hankintoja;
b) hinnanmuodostusmekanismeja ja 
mahdollisuuksien mukaan 
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voittomarginaaleja koko elintarvikeketjun 
osalta unionissa ja jäsenvaltioissa;
c) hintojen kehityssuuntauksia ja 
mahdollisuuksien mukaan myös 
voittomarginaalien kehityssuuntauksia 
kaikilla elintarvikeketjun tasoilla 
unionissa ja jäsenvaltioissa ja kaikilla 
maatalousaloilla ja 
maatalouselintarvikealoilla, erityisesti 
hedelmien ja vihannesten, maidon ja 
maitotuotteiden sekä lihan aloilla;
d) ennusteita markkinoiden kehityksestä 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
Tämän kohdan soveltamiseksi 
hintaseurantaväline tutkii erityisesti 
vientiä ja tuontia, tilan lähtöhintoja, 
kuluttajahintoja, voittomarginaaleja, 
tuotanto-, jalostus- ja jakelukustannuksia 
kaikilla elintarvikeketjun tasoilla 
unionissa ja jäsenvaltioissa.
3. Eurooppalaisen elintarvikkeiden 
hintaseurantavälineen kautta julkaistut 
tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 
Komissio varmistaa, että niistä ei voida 
tunnistaa yksittäisiä toimijoita.

Or. en

Tarkistus 130
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 1917

Ehdotus asetukseksi
129 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

129 a artikla
Humalan tuonti

1. Humala-alan tuotteita voidaan tuoda 
kolmansista maista ainoastaan, jos niiden 
laatuominaisuudet vastaavat vähintään 
unionissa korjatuille ja unionissa 
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korjatuista tuotteista valmistetuille 
tuotteille vahvistettuja vaatimuksia.
2. Tuotteilla katsotaan olevan 1 kohdassa 
tarkoitetut ominaisuudet, jos niiden 
mukana seuraa alkuperämaan 
viranomaisten myöntämä ja 
59 b artiklassa tarkoitettua 
varmennustodistusta vastaavaksi todettu 
todistus.
Humalajauheen, lupuliinipitoisen 
humalajauheen, humalauutteen ja 
humalatuotteiden seosten osalta todistus 
voidaan todeta varmennustodistusta 
vastaavaksi ainoastaan, jos kyseisten 
tuotteiden alfahappopitoisuus ei ole 
pienempi kuin sen humalan 
alfahappopitoisuus, josta ne on 
valmistettu.
3. Komissio voi hallinnollisen taakan 
keventämiseksi vahvistaa 160 artiklan 
mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla 
säädöksillä edellytykset, joilla 
vastaavuustodistukseen ja 
pakkausmerkintöihin liittyviä 
velvollisuuksia ei sovelleta.
4. Komissio vahvistaa 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäädöksillä tähän 
artiklaan liittyvät säännöt mukaan 
luettuina vastaavuustodistusten 
tunnustamista ja humalan 
tuontitarkastuksia koskevat säännöt.

Or. en
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Tarkistus 131
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 362

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Puhdistettavaksi tarkoitetun raakasokerin 

tuonti: päätoimisten puhdistamojen 
kolmen kuukauden yksinoikeus

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

Or. en

Tarkistus 132
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 363

Ehdotus asetukseksi
130 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 b artikla
Tuontitullien soveltamisen 
keskeyttäminen sokerialalla

Jotta varmistetaan Euroopan 
sokerimarkkinoilla tarvittava saatavuus, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
keskeyttää 101 d a artiklassa kuvatun 
mekanismin mukaisesti ja 
markkinointivuoden 2019–2020 loppuun 
saakka tuontitullien soveltamisen 
kokonaan tai osittain seuraavien 
tuotteiden tiettyjen määrien osalta: 
a) CN-koodiin 1701 kuuluva sokeri;
b) CN-koodeihin 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluva 
isoglukoosi.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
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hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 133
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 1945, 1947, 1948

Ehdotus asetukseksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus
133 artikla 133 artikla

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

1. Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista, kun 
sisämarkkinoita koskevat edellytykset 
kuuluvat 154 artiklan 1 kohdassa 
kuvattujen edellytysten soveltamisalaan,
sekä perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa 
ja noudattaen Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa 
vahvistettuja periaatteita, mainittujen 
noteerausten tai hintojen ja unionin 
hintojen välinen erotus voidaan kattaa 
vientituella

a) sellaisenaan vietävien, seuraavien alojen 
tuotteiden osalta:

a) sellaisenaan vietävien, seuraavien alojen 
tuotteiden osalta:

i) vilja; i) vilja;

ii) riisi; ii) riisi;
iii) sokeri liitteessä I olevan III osan b–d ja 
g kohdassa lueteltujen tuotteiden osalta;

iii) sokeri liitteessä I olevan III osan b–d ja 
g kohdassa lueteltujen tuotteiden osalta;

iv) naudan- ja vasikanliha; iv) naudan- ja vasikanliha;

v) maito ja maitotuotteet; v) maito ja maitotuotteet;
vi) sianliha; vi) sianliha;



PE501.994v01-00 60/124 AM\921910FI.doc

FI

vii) munat; vii) munat;
viii) siipikarjanliha; viii) siipikarjanliha;

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

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

2. Vientituki tuotteille, jotka viedään 
jalostettuina tavaroina, ei saa olla suurempi 
kuin samojen, sellaisenaan vietävien 
tuotteiden vientituki.

2. Vientituki tuotteille, jotka viedään 
jalostettuina tavaroina, ei saa olla suurempi 
kuin samojen, sellaisenaan vietävien 
tuotteiden vientituki.

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden saatavilla oleva tuki on 0 euroa 
sanotun rajoittamatta 154 artiklan 
1 kohdan ja 159 artiklan soveltamista.

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 
soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 
soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en



AM\921910FI.doc 61/124 PE501.994v01-00

FI

Tarkistus 134
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 364

Ehdotus asetukseksi
135 artikla

Komission teksti Tarkistus
135 artikla 135 artikla

Vientituen vahvistaminen Vientituen vahvistaminen
1. Samoihin tuotteisiin sovelletaan samoja 
vientitukia koko unionissa. Vientituki voi 
vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti 
jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen 
markkinoiden erityisvaatimukset tai 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet 
niin edellyttävät.

1. Samoihin tuotteisiin sovelletaan samoja 
vientitukia koko unionissa. Vientituki voi 
vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti 
jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen 
markkinoiden erityisvaatimukset tai 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet 
niin edellyttävät.

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

2. Komissio vahvistaa vientituet 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annettavilla täytäntöönpanosäädöksillä 
rajatun ajanjakson ajaksi.
Ne voidaan vahvistaa viljaa, riisiä, sokeria 
sekä maitoa ja maitotuotteita koskevilla 
tarjouskilpailumenettelyillä.
2 a. Tiettyä tuotetta koskevia vientitukia 
vahvistettaessa on otettava huomioon yksi 
tai useampi seuraavista seikoista:
a) vallitseva tilanne ja kehitysnäkymät 
seuraavien seikkojen osalta:
i) kyseisen tuotteen hinnat ja saatavuus 
unionin markkinoilla,
ii) kyseisen tuotteen hinnat 
maailmanmarkkinoilla;
b) yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteet 
eli tasapainon varmistaminen 
markkinoilla sekä hintojen ja kaupan 
luonnollinen kehitys;
c) tarve välttää häiriöitä, jotka saattaisivat 
luoda pitkäaikaista epätasapainoa 
kysynnän ja tarjonnan välillä unionin 
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markkinoilla;
d) suunniteltua vientiä koskevat 
taloudelliset näkökohdat;
e) perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista 
johtuvat rajoitukset;
f) tarve säilyttää tasapaino unionista 
kolmansiin maihin jalostettuina tuotteina 
vietävien maatalouden perustuotteiden ja 
kolmansista maista tuotavien sisäiseen 
jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden 
käytön välillä;
g) suotuisimmat kaupan pitämisen 
kustannukset ja kuljetuskustannukset 
unionin markkinoilta unionin satamiin 
tai muihin vientipaikkoihin, mukaan 
luettuina kuljetuskustannukset 
määrämaihin;
h) kysyntä unionin markkinoilla;
i) sianliha-, muna- ja siipikarja-alojen 
osalta ero, joka on kyseisten alojen 
tuotteiden tuottamiseen unionissa 
tarvittavasta rehuviljamäärästä unionissa 
maksettavan hinnan ja 
maailmanmarkkinoilla maksettavan 
hinnan välillä.

Or. en

Tarkistus 135
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 367

Ehdotus asetukseksi
141 artikla

Komission teksti Tarkistus

141 artikla 141 artikla

Muu täytäntöönpanovalta Muu täytäntöönpanovalta
Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa kertoimia vientituen 
mukauttamiseksi 139 artiklan 6 kohdan 

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa kertoimia vientituen 
mukauttamiseksi 139 artiklan 6 kohdan 



AM\921910FI.doc 63/124 PE501.994v01-00

FI

mukaisesti vahvistettuja sääntöjä 
noudattaen.

mukaisesti vahvistettuja sääntöjä 
noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään ilman 162 artiklan 2 tai 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 136
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 368, 369, 2018

Ehdotus asetukseksi
143 artikla

Komission teksti Tarkistus

143 artikla 143 artikla

Perussopimuksen 101–106 artiklan 
soveltaminen

Perussopimuksen 101–106 artiklan 
soveltaminen

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
perussopimuksen 101–106 artiklaa sekä 
niiden täytäntöönpanoa koskevia 
säännöksiä sovelletaan kaikkiin 
perustamissopimuksen 101 artiklan 1 
kohdassa ja 102 artiklassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa tai kauppaa, 
jollei tämän asetuksen 144–145 artiklasta
muuta johdu.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
perussopimuksen 101–106 artiklaa sekä 
niiden täytäntöönpanoa koskevia 
säännöksiä sovelletaan perussopimuksen
42 artiklan mukaisesti kaikkiin 
perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa 
ja 102 artiklassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, jotka koskevat 
maataloustuotteiden tuotantoa tai kauppaa, 
jollei tämän asetuksen 143 a–145 
artiklasta muuta johdu.

Sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi ja unionin 
kilpailusääntöjen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi 
maatalousalalla ja 
maatalouselintarvikealalla komissio 
koordinoi eri kansallisten 
kilpailuviranomaisten toimia. Sitä varten 
komissio julkaisee erityisesti suuntaviivat 
ja hyviä käytäntöjä koskevat oppaat, 
joissa selvennetään kansallisten 
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kilpailuviranomaisten ja taloudellisten 
toimijoiden toimia maatalousalalla ja 
maatalouselintarvikealalla.

Or. en

Tarkistus 137
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 370

Ehdotus asetukseksi
143 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

143 a artikla
Merkitykselliset markkinat

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

Or. en

Tarkistus 138
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 371

Ehdotus asetukseksi
143 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus
143 b artikla

Määräävä asema
1. Tässä luvussa määräävällä asemalla 
tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on 
taloudellinen valta-asema, jonka 
perusteella se voi estää toimivan kilpailun 
merkityksellisillä markkinoilla, koska se 
voi toimia huomattavan itsenäisesti 
suhteessa kilpailijoihinsa, asiakkaihinsa 
ja viime kädessä kuluttajiin.
2. Määräävän aseman ei katsota olevan 
voimassa, jos yrityksen tai 
horisontaalisella sopimuksella toisiinsa 
liittyvien useiden yritysten 
merkityksellisten markkinoiden 
markkinaosuudet maatalous- ja 
maatalouselintarvikealalla ovat 
pienempiä kuin samojen merkityksellisten 
markkinoiden suurimman yrityksen 
markkinaosuudet toimitusketjun 
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seuraavassa vaiheessa alaspäin.

Or. en

Tarkistus 139
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 372–376

Ehdotus asetukseksi
144 artikla

Komission teksti Tarkistus
144 artikla 144 artikla

Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita 
koskevat poikkeukset maataloustuottajien

ja maataloustuottajayhdistysten osalta

Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita 
koskevat poikkeukset maataloustuottajien,

maataloustuottajaorganisaatioiden tai 
organisaatioiden liittojen osalta

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

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

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

Perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden 
toteuttamiseksi tarpeellisiksi katsotaan 
maataloustuottajien tai tämän asetuksen 
106 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden tai tämän 
asetuksen 107 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen sopimukset, päätökset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka 
koskevat maataloustuotteiden tuotantoa, 
myyntiä tai yhteisten varastointi-, käsittely-
tai jalostuslaitosten käyttöä.

Tässä kohdassa tarkoitettujen sopimusten, 
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päätösten ja yhdenmukaistettujen 
menettelytapojen katsotaan noudattavan 
perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdassa 
esitettyjä edellytyksiä.
Tätä kohtaa ei sovelleta, kun kilpailua ei 
ole.
1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin 
ei sisälly velvoitetta soveltaa samoja 
hintoja, lukuun ottamatta 104 a, 105 a, 
113 a ja 113b artiklassa tarkoitettuja 
sopimuksia.
1 b. Maataloustuottajien tai 143 artiklassa 
tarkoitettujen tuottajaorganisaatioiden 
sopimukset, päätökset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat kuuluvat 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 
soveltamisalaan.

2. Jollei unionin tuomioistuimen 
toimivallasta tutkia komission päätöksiä 
muuta johdu, ainoastaan komissiolla on 
toimivalta, sen jälkeen kun se on kuullut 
jäsenvaltioita ja niitä yrityksiä tai yritysten 
yhteenliittymiä, joita asia koskee, sekä 
muita luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, joiden kuulemista se 
pitää tarpeellisena, ratkaista 
täytäntöönpanosäädöksillä tehtävällä 
päätöksellä, joka on julkaistava, mitkä 
sopimukset, päätökset ja menettelyt 
täyttävät 1 kohdassa säädetyt edellytykset.
Komissio tekee kyseisen ratkaisun joko 
omasta aloitteestaan taikka jonkin 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tai sellaisen yrityksen tai yritysten 
yhteenliittymän pyynnöstä, jota asia 
koskee.
3. Julkaistaessa 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu päätös on 
mainittava asianosaisten nimet ja 
päätöksen pääasiallinen sisältö. Siinä on 
otettava huomioon yritysten perustellut 
edut niiden liikesalaisuuksien suojan 
suhteen.
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Or. en

Tarkistus 140
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 381–385, 2029

Ehdotus asetukseksi
145 artikla

Komission teksti Tarkistus
145 artikla 145 artikla

Hyväksyttyjen toimialakohtaisten 
organisaatioiden sopimukset ja 

yhdenmukaistetut menettelytavat

Hyväksyttyjen toimialakohtaisten 
organisaatioiden sopimukset ja 

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

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

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
ainoastaan, jos

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
ainoastaan, jos

a) sopimuksista, päätöksistä ja 
yhdenmukaistetuista menettelytavoista on
ilmoitettu komissiolle

a) sopimuksista, päätöksistä ja 
yhdenmukaistetuista menettelytavoista on 
ilmoitettu komissiolle

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

b) komissio ei ole kahden kuukauden 
kuluessa tarvittavan ilmoituksen
saamisesta todennut ilman 162 artiklan 2 
tai 3 kohdan soveltamista annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, että sopimukset 
kuuluvat 4 kohdan soveltamisalaan.

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

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

3 a. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 
2 ja 3 kohdassa säädetään, 
kriisitilanteessa 1 kohdassa tarkoitetut 
sopimukset, päätökset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat tulevat 
voimaan, ja niistä ilmoitetaan komissiolle 
heti.
Komissio voi 21 päivän kuluessa 
ilmoituksesta todeta 162 artiklan 2 tai 3 
kohdan mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, että 
sopimukset kuuluvat 4 kohdan 
soveltamisalaan.

4. Sopimusten, päätösten ja 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
katsotaan olevan ristiriidassa unionin 
sääntöjen kanssa, jos

4. Sopimusten, päätösten ja 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
katsotaan olevan ristiriidassa unionin 
sääntöjen kanssa, jos

a) ne voivat aiheuttaa minkäänlaista 
markkinoiden lokeroitumista unionin 
sisällä;

a) ne voivat aiheuttaa minkäänlaista 
markkinoiden lokeroitumista unionin 
sisällä;

b) ne voivat haitata yhteisen 
markkinajärjestelyn moitteetonta 
toimintaa;

b) ne voivat haitata yhteisen 
markkinajärjestelyn moitteetonta 
toimintaa;

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

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

d) ne sisältävät hintojen tai kiintiöiden 
vahvistamisen;

d) ne sisältävät hintojen vahvistamisen;

e) ne voivat olla syrjiviä tai poistaa 
kilpailua merkittävältä osalta asianomaisia 
tuotteita. 

e) ne voivat olla syrjiviä tai poistaa 
kilpailua merkittävältä osalta asianomaisia 
tuotteita. 

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

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



PE501.994v01-00 70/124 AM\921910FI.doc

FI

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

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

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

6. Kun kyseessä ovat monivuotiset 
sopimukset, ensimmäisenä vuonna annettu 
ilmoitus koskee myös seuraavia 
sopimuksen kattamia vuosia. 

6 a. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan toimenpiteet, jotka ovat 
tarpeen tämän artiklan yhdenmukaista 
soveltamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 141
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 387, 2050, 2054

Ehdotus asetukseksi
154 artikla

Komission teksti Tarkistus

154 artikla 154 artikla

Markkinahäiriöiden vastaiset toimenpiteet Markkinahäiriöiden vastaiset toimenpiteet
1. Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 

1. Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöihin, jotka 
johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai 
7 artiklan 2 kohdassa esitettyjen 
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siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

tuotantokustannusten huomattavasta 
noususta tai muista markkinoihin 
vaikuttavista tekijöistä, jos tilanne 
todennäköisesti jatkuu tai heikkenee 
entisestään, siirretään komissiolle valta 
antaa asianomaisella alalla delegoituja 
säädöksiä 160 artiklan mukaisesti 
noudattaen perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita, edellyttäen, että kaikki muut 
tämän asetuksen nojalla käytettävissä
olevat toimenpiteet vaikuttavat 
riittämättömiltä.

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

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

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

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

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

2. Sanotun rajoittamatta 133 artiklan 
1 kohtaa edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan 
kaikkiin liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin.

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

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

Tarkistus 142
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 389, 2069, 2074, 2086, 2088, 2092

Ehdotus asetukseksi
155 artikla

Komission teksti Tarkistus

155 artikla 155 artikla

Eläintauteihin ja kansanterveyden taikka 
eläinten tai kasvien terveyden riskeistä 

johtuvaan kuluttajien luottamuksen 
menettämiseen liittyvät toimenpiteet

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

terveyden riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen liittyvät 

toimenpiteet
1. Komissio voi
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa
poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä

1. Komissio voi hyväksyä 161 artiklassa
säädetyn kiireellisen menettelyn 
mukaisesti annetuilla delegoiduilla 
säädöksillä poikkeuksellisia toimenpiteitä 
asianomaisilla markkinoilla

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

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

b) ottaakseen huomioon vakavat 
markkinahäiriöt, jotka liittyvät suoraan 
kansanterveyden taikka eläinten tai kasvien 
terveyden riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen.

b) ottaakseen huomioon vakavat 
markkinahäiriöt, jotka liittyvät suoraan 
kansanterveyden taikka eläinten tai kasvien 
terveyden riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa säädettyjä 
toimenpiteitä sovelletaan seuraavilla 
aloilla:

2. Edellä olevassa 1 kohdassa säädettyjä 
toimenpiteitä sovelletaan seuraavilla 
aloilla:

a) naudan- ja vasikanliha; a) naudan- ja vasikanliha;
b) maito ja maitotuotteet; b) maito ja maitotuotteet;
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c) sianliha; c) sianliha;
d) lampaan- ja vuohenliha; d) lampaan- ja vuohenliha;

e) munat; e) munat;
f) siipikarjanliha. f) siipikarjanliha.

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

Edellä olevan 1 kohdan b alakohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät 
kansanterveyden tai kasvien terveyden 
riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen, sovelletaan 
myös kaikkiin muihin maataloustuotteisiin.

2 a. Komissio voi laajentaa 161 artiklassa 
säädetyn kiireellisen menettelyn 
mukaisesti annetuilla delegoiduilla 
säädöksillä 2 kohdassa tarkoitettua 
tuoteluetteloa.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyt 
toimenpiteet toteutetaan asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyt 
toimenpiteet toteutetaan asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä.

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

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

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

5. Unioni osallistuu 1 kohdan a ja 
b alakohdassa säädetyistä toimenpiteistä 
jäsenvaltiolle aiheutuvien menojen 
rahoitukseen 50 ja 75 prosentilla. Tällaisia 
toimia voivat olla viljelijöille myönnetyt 
verohelpotukset tai edulliset lainat, jotka 
rahoitetaan maaseudun kehittämisestä 
annetun asetuksen nojalla.

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

Suu- ja sorkkataudin torjumiseksi naudan-
ja vasikanliha-, maito- ja maitotuote-, 
sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-
aloilla unioni osallistuu rahoitukseen 
kuitenkin osuudella, joka on 60 prosenttia 
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tällaisista menoista. tällaisista menoista.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
tuottajat osallistuvat jäsenvaltioille 
aiheutuviin menoihin, siitä ei seuraa 
kilpailun vääristymistä eri jäsenvaltioiden 
tuottajien kesken.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
tuottajat osallistuvat jäsenvaltioille 
aiheutuviin menoihin, siitä ei seuraa 
kilpailun vääristymistä eri jäsenvaltioiden 
tuottajien kesken.

Or. en

Tarkistus 143
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 390

Ehdotus asetukseksi
156 artikla

Komission teksti Tarkistus

156 artikla 156 artikla

Toimenpiteet erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi

Toimenpiteet erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi

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

1. Komissio säätää 161 artiklassa 
tarkoitetun kiireellisen menettelyn 
mukaisesti annetuilla delegoiduilla 
säädöksillä kiireellisistä toimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen ja perusteltuja erityisten 
ongelmien ratkaisemiseksi. Kyseiset 
toimenpiteet voivat poiketa tämän 
asetuksen säännöksistä, mutta ainoastaan 
siinä määrin ja sellaisen ajan kuin on 
ehdottoman välttämätöntä.

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

2. Komissio hyväksyy erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi 161 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa delegoituja säädöksiä.

Or. en
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Tarkistus 144
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 391, 2104

Ehdotus asetukseksi
156 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 a artikla
Toimenpiteet maidon ja maitotuotteiden 
markkinoiden vakavien 
epätasapainotilojen ratkaisemiseksi
1. Tilanteessa, jossa maidon ja 
maitotuotteiden markkinoilla ilmenee 
vakava epätasapaino, komissio voi 
1 päivästä huhtikuuta 2015 alkaen 
päättää 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annettavilla 
täytäntöönpanosäädöksillä tuen 
myöntämisestä maidontuottajille, jotka 
vähentävät vapaaehtoisesti tuotantoaan 
vähintään viisi prosenttia verrattuna 
edellisen vuoden samaan ajankohtaan, 
vähintään kolmen kuukauden ajaksi, joka 
voidaan uusia.
Tukea myöntäessään komissio myös 
määrää 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annettavilla 
täytäntöönpanosäädöksillä maksuja 
maidontuottajille, jotka lisäävät 
tuotantoaan vähintään viisi prosenttia 
verrattuna edelliseen vuoden samaan 
ajankohtaan, vähintään kolmen 
kuukauden ajaksi, joka voidaan uusia.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
toimenpidettä käynnistäessään komissio 
ottaa huomioon tuotantokustannusten ja 
erityisesti tuotantopanosten kehityksen.
3. Hyväntekeväisyysjärjestöille 
veloituksetta 
"kumppaniorganisaatioiden" kautta 
asetusehdotuksen KOM(2012)617 
29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
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määritelmän mukaisesti toimitetut 
maitomäärät voidaan katsoa tuotannon 
vähentämiseksi komission 4 kohdan 
mukaisesti määrittämin edellytyksin.
4. Niiden yritysten tuotteet, jotka ovat 
ottaneet käyttöön 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetun järjestelmän, asetetaan 
etusijalle, kun maidon ja maitotuotteiden 
markkinoilla sovelletaan II osan I 
osastossa tarkoitettuja 
interventiotoimenpiteitä.
5. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
tämä järjestelmä toimii tehokkaasti ja 
asianmukaisesti, siirretään komissiolle 
valta antaa 160 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan
a) tukikelpoisuuden edellytykset;
b) erityisedellytykset, joiden täyttyessä 
järjestelmää sovelletaan;
c) edellytykset, joiden täyttyessä 
2 kohdassa tarkoitettu maidon jakaminen 
veloituksetta hyväntekeväisyysjärjestöille 
voidaan katsoa tuotannon 
vähentämiseksi;
d) edellytykset, jotka koskevat tuen 
takaisinmaksua tuotannon vähentämistä 
koskevien sitoumusten noudattamatta 
jättämisen yhteydessä sekä voimassa 
olevien sääntöjen mukaisesti perittäviä 
korkoja.
6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet 1 kohdassa tarkoitetun tuen 
määrän ja maksun suuruuden osalta.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 145
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 2067

Ehdotus asetukseksi
 156 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 b artikla
Toimenpiteet markkinahäiriöiden 

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

Or. en

Tarkistus 146
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 392

Ehdotus asetukseksi
V osa – I luku – 3 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 A JAKSO
SOPIMUKSET, PÄÄTÖKSET JA 

YHDENMUKAISTETUT 
MENETTELYTAVAT MARKKINOIDEN 
VAKAVIEN EPÄTASAPAINOTILOJEN 

AIKANA

Or. en
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Tarkistus 147
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 392

Ehdotus asetukseksi
156 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 c artikla
Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan 

soveltaminen
1. Markkinoiden vakavien 
epätasapainotilojen aikana komissio voi 
päättää 162 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annettavilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, että 
perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta missään tapauksessa 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, 
niiden liittojen ja hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin 
millään tämän asetuksen 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetulla alalla niiltä osin 
kuin näillä sopimuksilla, päätöksillä tai 
yhdenmukaistetuilla menettelytavoilla 
pyritään vakauttamaan kyseistä alaa 
toimenpiteillä, jotka tähtäävät hintojen 
vahvistamiseen ja tarjonnan valvontaan.
Tätä kohtaa sovelletaan myös 
organisaatioiden välisiin sopimuksiin, 
päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin 
menettelytapoihin.
2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan, 
jos komissio on jo hyväksynyt yhden tässä 
luvussa tarkoitetuista toimenpiteistä tai 
hyväksynyt julkisen intervention tai II 
osan I osaston I luvussa tarkoitetun 
yksityisen varastoinnin tuen aktivoinnin 
ja jos asianomainen jäsenvaltio tai 
asianomaiset jäsenvaltiot katsovat 1 
kohdassa tarkoitetut sopimukset, 
päätökset ja yhdenmukaistetut 
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menettelytavat perustelluiksi 
markkinoiden epätasapainon osalta.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
sopimukset, päätökset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat eivät voi 
ylittää kestoltaan kuutta kuukautta, ellei 
komissio ole täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksynyt kuuden kuukauden lisäaikaa.

Or. en

Tarkistus 148
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 396

Ehdotus asetukseksi
157 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

157 a artikla
Pakolliset ilmoitukset maito- ja 

maitotuotealalla
Raakamaidon ensiostajien on 1 päivästä 
huhtikuuta 2015 ilmoitettava 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle niille kunkin kuukauden 
aikana toimitetun raakamaidon määrä.
Tässä artiklassa ja 104 a artiklassa 
"ensiostajalla" tarkoitetaan yritystä tai 
ryhmää, joka ostaa maitoa tuottajilta
a) kerätäkseen, pakatakseen, 
varastoidakseen, jäähdyttääkseen tai 
jalostaakseen sitä, myös toimeksiantona;
b) myydäkseen sen yhdelle tai useammalle 
maitoa tai muita maitotuotteita 
käsittelevälle tai jalostavalle yritykselle.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun raakamaidon määrä.
Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
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vahvistetaan tällaisten ilmoitusten 
sisältöä, muotoa ja toimittamisajankohtaa 
koskevat säännöt sekä jäsenvaltioiden 
tämän artiklan mukaisesti antamiin 
ilmoituksiin liittyvät toimenpiteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 149
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 398–404, 2120, 2130

Ehdotus asetukseksi
158 artikla

Komission teksti Tarkistus

158 artikla 158 artikla

Komission raportointivelvoite Komission raportointivelvoite
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle

a) vuoden 2013 jälkeen joka kolmas vuosi 
kertomuksen 52–54 artiklassa 
vahvistettujen mehiläishoitoalaa 
koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta;

a) joka kolmas vuosi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen:

i) kertomuksen 52–54 artiklassa 
vahvistettujen mehiläishoitoalaa 
koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta;
ii) kilpailusääntöjen soveltamista viljely-
ja maatalouselintarvikealoilla kaikissa 
jäsenvaltioissa koskevan kertomuksen, 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 144 
ja 145 artiklassa tarkoitettujen 
vapautusten soveltamiseen ja mahdollisiin 
eroihin sekä kansallisten että EU:n 
kilpailusääntöjen tulkinnassa ja 
täytäntöönpanossa; kertomukseen 
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liitetään tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia; 
iii) kertomuksen toteutetuista 
toimenpiteistä, joilla suojataan 
alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä 
nimityksiä väärinkäytöltä kolmansissa 
maissa;

b) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 
ja 31 päivänä joulukuuta 2018 
kertomuksen maito- ja maitotuotealan 
markkinatilanteen kehityksestä ja 
erityisesti 104–107 artiklan sekä 145 
artiklan soveltamisesta kyseisellä alalla 
sekä tuottajille yhteistuotantosopimusten 
tekemiseksi myönnettävistä mahdollisista 
kannustimista; kertomukseen liitetään 
tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia.

b) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 
ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 
maito- ja maitotuotealan markkinatilanteen 
kehitystä ja erityisesti 104 a artiklan, 
105 a artiklan, 105 b artiklan ja 
157 a artiklan soveltamista kyseisellä 
alalla sekä tuottajille 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
myönnettäviä mahdollisia kannustimia 
koskevan kertomuksen, jossa arvioidaan 
erityisesti epäedullisessa asemassa olevien 
alueiden maidontuottajiin ja 
maidontuotantoon kohdistuvia 
vaikutuksia näillä alueilla tapahtuvan 
tuotannon säilyttämistä koskevan yleisen 
tavoitteen yhteydessä; kertomukseen 
liitetään tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia;

b a) 31 päivään joulukuuta 2014 
mennessä:
i) kertomuksen mahdollisuudesta ottaa 
käyttöön sianlihaa, lampaanlihaa ja 
vuohenlihaa koskevat erityiset kaupan 
pitämistä koskevat säännöt; 
kertomuksessa on esitettävä kaikki asiaa 
koskevat säännökset, jotka komissio 
ehdottaa hyväksyttäviksi delegoiduilla 
säädöksillä;
ii) kertomuksen kaupan pitämiseen 
sovellettavista yksinkertaistetuista 
vaatimuksista, jotka sopivat pientuottajien 
käyttämille ja tuottamille eläinlajeille ja 
kasvilajikkeille; kertomus sisältää kaikki 
aiheelliset ehdotukset niiden ongelmien 
käsittelemiseksi, joita kyseisillä tuottajilla 
voi olla kaupan pitämiseen sovellettavien 
EU:n vaatimusten noudattamisessa; 
iii) kertomuksen maatalous- ja 
maatalouselintarvikealan kilpailukyvystä 
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ja kestävyydestä sekä 
seurantakertomuksen viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2019;
iv) kertomuksen sokerialan toimitusketjun 
markkinatilanteesta ja toiminnasta sekä 
viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2018 
sokerialan markkinatilannetta koskevan 
seurantakertomuksen, jossa kiinnitetään 
erityistä huomiota asianmukaisiin toimiin 
nykyisen kiintiöjärjestelmän 
keskeyttämiseksi ja alan tulevaisuuteen 
vuoden 2020 jälkeen sekä siihen, että on 
taattava oikeudenmukainen 
sopimusjärjestelmä ja sokerin hintaa 
koskeva ilmoitusjärjestelmä; 
kertomukseen liitettään tarvittaessa 
aiheellisia ehdotuksia; 
v) naudan- ja vasikanliha-alan 
vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen 
yksinkertaistettua järjestelmää koskevan 
kertomuksen, jossa kiinnitetään erityistä 
huomiota vapaaehtoiseen merkintään 
sekä kasvatusta, tuotantoa ja rehua 
koskeviin asianmukaisiin ilmaisuihin, 
jotka voivat tuoda lisäarvoa naudan- ja 
vasikanliha-alalla; kertomukseen liitetään 
tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia;
b a) viimeistään neljän vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta 
maatalousmarkkinoiden 
hallinnointivälineiden toimintaa ja 
tehokkuutta ja niiden 
tarkoituksenmukaisuutta uusissa 
kansainvälisissä puitteissa koskevan 
kertomuksen, jossa kiinnitetään erityistä 
huomiota niiden yhdenmukaisuuteen 
perussopimuksen 39 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden kanssa; 
kertomukseen liitetään tarvittaessa 
aiheellisia ehdotuksia.

Or. en



PE501.994v01-00 84/124 AM\921910FI.doc

FI

Tarkistus 150
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 2146

Ehdotus asetukseksi
159 artikla

Komission teksti Tarkistus

159 artikla 159 artikla

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

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

Määrärahoja siirretään erityisesti menoihin, 
jotka liittyvät

Määrärahoja siirretään erityisesti menoihin, 
jotka liittyvät

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

c) tämän osan I lukuun. c) tämän osan I lukuun.

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

Or. en
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Tarkistus 151
Michel Dantin
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
163 artikla

Komission teksti Tarkistus

163 artikla 163 artikla

Kumoamiset Kumoamiset
1. Kumotaan asetus (EY) N:o 1234/2007. 1. Kumotaan asetus (EY) N:o 1234/2007.

Seuraavia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
[KOM(2010)799] säännöksiä sovelletaan 
kuitenkin edelleen:

Seuraavia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen:

a) sokerialan osalta II osan I osasto, 142 
artikla, 153 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta, 153 artiklan 2 ja 3 
kohta, 156 artikla, liitteessä III oleva II 
osa ja liite VI [asetuksen (EU) N:o 
KOM(2010)799 II osan I osasto, 248 
artikla, 260–262 artikla ja liitteessä III 
oleva II osa] 30 päivänä syyskuuta 2015 
päättyvän sokerin markkinointivuoden 
2014/2015 loppuun asti;
b) maidontuotannon rajoittamista 
koskevaan järjestelmään liittyvät 
säännökset, joista säädetään II osan I 
osaston III luvussa sekä liitteissä IX ja X 
[asetuksen (EU) N:o KOM(2010)799 II 
osan I osaston III luvussa ja liitteissä VIII 
ja IX] 31 päivään maaliskuuta 2015 asti;

b) maidontuotannon rajoittamista 
koskevaan järjestelmään liittyvät 
säännökset, joista säädetään II osan I 
osaston III luvussa sekä liitteissä IX ja X
31 päivään maaliskuuta 2015 asti; 

c) viinialan osalta: c) viinialan osalta:
i) 85 a – 85 e artikla [asetuksen (EU) N:o 
KOM(2010)799 82–87 artikla] sellaisten 
85 a artiklan 2 kohdassa [asetuksen (EU) 
N:o KOM(2010)799 82 artiklan 2 
kohdassa] tarkoitettujen alojen osalta, joita 
ei ole vielä raivattu, ja sellaisten 85 b 
artiklan 1 kohdassa [asetuksen (EU) N:o 
KOM(2010)799 83 artiklan 1 kohdassa]
tarkoitettujen alojen osalta, joita ei ole 
säännönmukaistettu, siihen asti kun 
kyseiset alat on raivattu tai 
säännönmukaistettu;

i) 85 a – 85 e artikla sellaisten 85 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen alojen osalta, 
joita ei ole vielä raivattu, ja sellaisten 85 b 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alojen 
osalta, joita ei ole säännönmukaistettu, 
siihen asti kun kyseiset alat on raivattu tai 
säännönmukaistettu;
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ii) II osan I osaston III luvun IV a jakson 
II alajaksossa [asetuksen (EU) N:o 
KOM(2010)799 II osan I osaston III 
luvun V jakson II alajaksossa] säädetty 
istutusoikeuksien siirtymäjärjestely 31 
päivään joulukuuta 2015 asti, tai siltä 
osin kuin on tarpeen jäsenvaltioiden 85 g 
artiklan 5 kohdan [asetuksen (EU) N:o 
KOM(2010)799 89 artiklan 5 kohdan] 
mukaisesti tekemän päätöksen 
noudattamiseksi, 31 päivään joulukuuta 
2018 asti;
iii) 118 m artiklan 5 kohta ja 118 s artiklan 
5 kohta;

iii) 118 m artiklan 5 kohta ja 118 s artiklan 
5 kohta;

d) 182 artiklan 7 kohta [asetuksen (EU) 
N:o KOM(2010)799 291 artiklan 2 kohta]
31 päivään maaliskuuta 2014 asti;

d) 182 artiklan 7 kohta 31 päivään 
maaliskuuta 2014 asti;

e) 182 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja 
toinen alakohta [asetuksen (EU) N:o 
KOM(2010)799 293 artikla] sokerin 
markkinointivuoden 2013/2014 loppuun 
asti;

e) 182 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja 
toinen alakohta sokerin 
markkinointivuoden 2013/2014 loppuun 
asti;

f) 182 artiklan 4 kohta [asetuksen (EU) 
N:o KOM(2010)799 294 artikla] 31 
päivään joulukuuta 2017 asti.[;]

f) 182 artiklan 4 kohta 31 päivään 
joulukuuta 2017 asti.

g) asetuksen (EU) N:o KOM(2010)799 
326 artikla.
2. Viittauksia asetukseen (EY) N:o 
1234/2007 [asetukseen (EU) N:o 
KOM(2010)799] pidetään viittauksina 
tähän asetukseen ja [yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta annettuun] 
asetukseen (EU) N:o […], ja ne on luettava 
tämän asetuksen liitteessä VIII vahvistetun 
vastaavuustaulukon mukaisesti.

2. Viittauksia asetukseen (EY) N:o 
1234/2007 pidetään viittauksina tähän 
asetukseen ja [yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta, hallinnoinnista ja 
seurannasta annettuun] asetukseen (EU) 
N:o […], ja ne on luettava tämän asetuksen 
liitteessä VIII vahvistetun 
vastaavuustaulukon mukaisesti.

3. Kumotaan asetukset (EY) N:o 234/79, 
(EY) N:o 1601/96 ja (EY) N:o 1037/2001."

3. Kumotaan asetukset (ETY) N:o 234/79, 
(EY) N:o 1601/96 ja (EY) N:o 1037/2001."

(Tarkistus perustuu COM-asiakirjaan COM(2012)0535.)

Or. en
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Tarkistus 152
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 415

Ehdotus asetukseksi
163 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

163 a artikla
Kaupan pitämistä koskevien sääntöjen 

soveltamispäivä
Oikeusvarmuuden takaamiseksi kaupan 
pitämistä koskevien sääntöjen 
soveltamisen osalta komissio vahvistaa 
160 artiklan mukaisesti annetuilla 
delegoiduilla säädöksillä päivämäärän, 
jonka jälkeen asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 seuraavia sääntöjä ei enää 
sovelleta kyseiseen alaan:
– 113 a, 113 b, 114, 115 ja 116 artikla ja 
117 artiklan 1–4 kohta; 
– liitteessä XI a olevan II kohdan 
2 alakohta, liitteessä XI a oleva IV–IX 
kohta, liitteessä XII olevan IV kohdan 
2 alakohta, liitteessä XIII olevan 
VI kohdan 2 alakohta, liitteessä XIV oleva 
A osa, liitteessä XIV olevan B osan
I kohdan 2 ja 3 alakohta, liitteessä XIV 
olevan B osan III kohta, liitteessä XIV 
oleva C osa ja liitteessä XV oleva II, III, 
IV ja VI kohta.
Kyseinen päivämäärä on vastaavien 
kaupan pitämistä koskevien sääntöjen 
soveltamispäivä, jotka vahvistetaan tämän
asetuksen II osan II osaston I luvun I 
jaksossa säädetyillä delegoiduilla 
säädöksillä.

Or. en
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Tarkistus 153
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 417

Ehdotus asetukseksi
164 artikla

Komission teksti Tarkistus

164 artikla 164 artikla

Siirtymäsäännökset Siirtymäsäännökset
Jotta siirtyminen asetuksessa (EU) N:o 
[KOM(2010)799] säädetyistä järjestelyistä 
tässä asetuksessa säädettyihin järjestelyihin 
olisi joustava, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti sellaisten toimenpiteiden osalta, 
jotka tarvitaan yritysten saavutettujen 
oikeuksien ja oikeutettujen odotusten 
suojaamiseksi.

Jotta siirtyminen asetuksessa (EY) N:o 
1234/2007 säädetyistä järjestelyistä tässä 
asetuksessa säädettyihin järjestelyihin olisi 
joustava, siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti sellaisten toimenpiteiden osalta, 
jotka tarvitaan yritysten saavutettujen 
oikeuksien ja oikeutettujen odotusten 
suojaamiseksi.

Kaikkiin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
103, 103 i ja 105 a artiklan nojalla ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 hyväksyttyihin 
monivuotisiin tukiohjelmiin sovelletaan 
näitä säännöksiä myös tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen niiden päättymiseen 
saakka.

Or. en

Tarkistus 154
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 418

Ehdotus asetukseksi
165 artikla

Komission teksti Tarkistus

165 artikla 165 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen Voimaantulo ja soveltaminen

1. Tämä asetus tulee voimaan 
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se 
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 

1. Tämä asetus tulee voimaan 
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se 
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
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lehdessä. lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

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

Asetuksen 7 ja 16 artiklaa sovelletaan 
kuitenkin vasta sokerin 
markkinointivuoden 2019–2020 päätyttyä 
1 päivästä lokakuuta 2020. 

2. Maito- ja maitotuotealalla 104 ja 105 
artiklaa sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 
2020.

2. Maito- ja maitotuotealalla 104 a, 105, 
105 b ja 157 a artiklaa sovelletaan 30 
päivään kesäkuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 155
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 424, 2182

Ehdotus asetukseksi
Liite II – I a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I a osa: Sokerialan määritelmät
1. "Valkoisella sokerilla" tarkoitetaan 
maustamatonta, värjäämätöntä ja muita 
aineita sisältämätöntä sokeria, jonka 
sakkaroosipitoisuus 
polarimetrimenetelmällä kuivapainosta 
määritettynä on vähintään 99,5 
prosenttia; 
2. "raakasokerilla" tarkoitetaan 
maustamatonta ja värjäämätöntä sokeria, 
johon ei ole lisätty muita aineita ja jonka 
sakkaroosipitoisuus 
polarimetrimenetelmällä kuivapainosta 
määritettynä on pienempi kuin 99,5 
prosenttia; 
3. "isoglukoosilla" tarkoitetaan 
glukoosista tai sen polymeereistä saatua 
tuotetta, jonka fruktoosipitoisuus 
kuivapainosta määritettynä on vähintään 
10 prosenttia;
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4. "inuliinisiirapilla" tarkoitetaan 
tuotetta, joka on saatu välittömällä 
inuliinin ja oligofruktoosien hydrolyysilla 
ja joka sisältää kuiva-aineesta laskettuna 
vähintään 10 prosenttia vapaassa 
muodossa olevaa fruktoosia tai 
sakkaroosiksi laskettuna ja ilmoitettuina 
sokeri/isoglukoosiekvivalentteina. 
Komissio voi muuttaa tätä määritelmää, 
jotta vältetään markkinarajoituksia, jotka 
koskevat inuliinikuituvalmistajan 
inuliinisiirappikiintiön ulkopuolella 
valmistamia lievästi makeuttavia tuotteita;
5. "kiintiösokerilla", 
"kiintiöisoglukoosilla" tai 
"kiintiöinuliinisiirapilla" tarkoitetaan 
sokeri-, isoglukoosi- tai 
inuliinisiirappimäärää, joka tuotetaan 
tiettynä markkinointivuonna 
asianomaisen yrityksen kiintiön rajoissa;
6. "Teollisuudelle tarkoitetulla sokerilla" 
tarkoitetaan sokerimäärää, joka tuotetaan 
tiettynä markkinointivuonna, joka ylittää 
5 kohdassa tarkoitetun sokerimäärän ja 
joka on tarkoitettu teollisuuden käyttöön 
jonkin 101 m artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun tuotteen valmistukseen. 
7. "Teollisuudelle tarkoitetulla 
isoglukoosilla" tai "teollisuudelle 
tarkoitetulla inuliinisiirapilla" 
tarkoitetaan isoglukoosi- tai 
inuliinisiirappimäärää, joka tuotetaan 
tiettynä markkinointivuonna ja joka on 
tarkoitettu teollisuuden käyttöön jonkin 
101 m artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tuotteen valmistukseen. 
8. "Ylijäämäsokerilla", 
"ylijäämäisoglukoosilla" tai 
"ylijäämäinuliinisiirapilla" tarkoitetaan 
sokeri-, isoglukoosi- tai 
inuliinisiirappimäärää, joka tuotetaan 
tiettynä markkinointivuonna ja joka 
ylittää asianomaisen 5, 6 ja 7 kohdassa 
tarkoitetun määrän.
9. "kiintiösokerijuurikkaalla" 
tarkoitetaan kiintiösokeriksi jalostettavia 
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sokerijuurikkaita.
10. "Toimitussopimuksella" tarkoitetaan 
myyjän ja yrityksen tekemää sopimusta ja 
sitoumusta toimittaa sokerijuurikasta 
sokerin valmistukseen;
11. "toimialakohtaisella sopimuksella" 
tarkoitetaan jotakin seuraavista:
a) kansallisten yritysten organisaatioiden 
ryhmittymän ja kansallisten myyjien 
organisaatioiden ryhmittymän unionin 
tasolla ennen toimitussopimusten 
tekemistä tekemää sopimusta;
b) yritysten tai asianomaisen jäsenvaltion 
hyväksymän yritysten organisaation ja 
asianomaisen jäsenvaltion hyväksymän 
myyjien järjestön ennen 
toimitussopimusten tekemistä tekemää 
sopimusta;
c) jollei a tai b alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ole, yhtiö- tai 
osuuskuntaoikeuteen liittyvät määräykset 
siinä määrin kuin ne koskevat yhtiön 
osakkeenomistajien tai jäsenten tai 
sokeria valmistavan osuuskunnan 
sokerijuurikkaiden toimittamista;
d) jollei a tai b alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ole, ennen toimitussopimusten 
tekemistä toteutuneet järjestelyt, jos 
järjestelyn hyväksyvät myyjät toimittavat 
vähintään 60 prosenttia kaikista yrityksen 
ostamista sokerijuurikkaista, jotka on 
tarkoitettu sokerinvalmistukseen yhdessä 
tai useammassa tehtaassa;
12. "päätoimisella puhdistamolla" 
tarkoitetaan tuotantoyksikköä 
– jonka ainoa toiminta on tuodun raa'an 
ruokosokerin puhdistaminen, tai 
– joka puhdisti markkinointivuonna 
2004/2005 vähintään 15 000 tonnia 
tuotua raakaa ruokosokeria. Tätä 
luetelmakohtaa sovellettaessa Kroatian 
osalta kyseinen markkinointivuosi on 
markkinointivuosi 2007/2008.
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Or. en

Tarkistus 156
Michel Dantin
Kompromissitarkistus 

Ehdotus asetukseksi
Liite III – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LIITE III LIITE III

7 ARTIKLASSA TARKOITETTU RIISIN 
JA SOKERIN VAKIOLAATU

7 ARTIKLASSA JA 101 G ARTIKLASSA
TARKOITETTU RIISIN JA SOKERIN 

VAKIOLAATU

Or. en

Tarkistus 157
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 426, 2198

Ehdotus asetukseksi
Liite III a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE III a

7 ARTIKLASSA TARKOITETUT UNIONIN RUHOJEN LUOKITTELUASTEIKOT

A: Unionissa sovellettava täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikko

I. Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1. "ruholla" teurastetun eläimen kokoruhoa, josta on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja 
joka on nyljetty;
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2. "puoliruholla" tuotetta, joka on saatu halkaisemalla 1 kohdassa tarkoitettu ruho 
symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä 
rintalastan ja häpyliitoksen keskikohdasta.

II. Luokat

Täysikasvuisten nautaeläinten ruhot jaetaan luokkiin seuraavasti:

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

III. Luokittelu

Ruhojen luokittelu suoritetaan arvioimalla erikseen

1. lihakkuus, joka määritellään seuraavasti:

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

Lihakkuusluo
kka

Kuvaus

S 
Superior

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

E 
Erinomainen

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

U 
Erittäin hyvä

Yleensä ulospäin kaarevat muodot; erittäin kehittyneet lihakset

R 
Hyvä

Yleensä suorat muodot; hyvin kehittyneet lihakset

O 
Melko hyvä

Muodot suorista sisäänpäin kaareviin; keskinkertaisesti kehittyneet 
lihakset

P 
Heikko

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

2. Rasvaisuus, joka määritellään seuraavasti:

Ulkoisen rasvan paksuus ruhon pinnassa ja rintaontelon sisäpinnassa 

Rasvaisuusluok
ka

Kuvaus

1 
hyvin ohut

Ei rasvakerrosta tai hyvin ohut rasvakerros
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2 
ohut

Ohut rasvakerros, lihakset lähes kaikkialla näkyvissä

3 
keskivoimakas

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

4
paksu

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

5 
hyvin paksu

Koko ruho rasvan peitossa; paksuja kasautumia rintaontelon kalvon 
alla

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

IV. Tarjoaminen

Ruhot ja puoliruhot on tarjottava

1. ilman päätä ja sorkkia; pään on oltava katkaistu ylemmän niskanivelen etupuolelta, 
sorkat on oltava katkaistu etupolvinivelistä tai kinnernivelistä,

2. ilman rinta- ja vatsaontelon elimiä, munuaisineen, munuaisrasvoineen ja lantion 
rasvakasautumineen tai ilman niitä,

3. ilman sukuelimiä ja niihin kiinnittyneitä lihaksia, ilman utareita tai utarerasvaa. 

V. Luokittelu ja tunnistemerkitseminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen teurastamojen on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki 
kyseisissä laitoksissa teurastettujen täysikasvuisten nautaeläinten ruhot ja puoliruhot, 
jotka on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 
5 artiklan 2 kohdassa yhdessä liitteessä I olevan I jakson III luvun kanssa säädetyllä 
terveysmerkillä, luokitellaan ja tunnistemerkitään unionin asteikon mukaisesti.

Ennen tunnistemerkitsemistä jäsenvaltiot voivat antaa luvan ulkoisen rasvan poistamiseen 
ruhoista tai puoliruhoista, mikäli se on perusteltua rasvaisuuden kannalta.

B: Unionissa sovellettava sianruhojen luokitteluasteikko

I. Määritelmä

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

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

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

III. Tarjoaminen

Ruhot tarjotaan ilman kieltä, karvoja, sorkkia, sukuelimiä, kylkirasvaa, munuaisia ja 
palleaa.

IV. Vähärasvaisen lihan osuus

1. Vähärasvaisen lihan osuus arvioidaan komission hyväksymien luokitusmenetelmien 
avulla. Ainoastaan sellaiset arviointimenetelmät hyväksytään, jotka ovat tilastollisesti 
testattuja ja jotka perustuvat sianruhon yhden tai useamman anatomisen osan fyysiseen 
mittaukseen. Luokittelumenetelmien hyväksyminen perustuu arvioinnin tilastolliseen 
enimmäisvirhepoikkeamaan.

2. Ruhojen kaupallista arvoa ei kuitenkaan määritetä ainoastaan niiden vähärasvaisen 
lihan arvioidun osuuden mukaan.

V. Ruhojen tunnistemerkitseminen

Jollei komissio toisin säädä, luokitellut ruhot on varustettava unionin asteikon mukaisella 
tunnistemerkinnällä.
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C: Unionissa sovellettava lampaanruhojen luokitteluasteikko

I. Määritelmä

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

II. Luokat

Ruhot jaetaan luokkiin seuraavasti:

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

III. Luokittelu

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

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

a) ruhon paino,
b) lihan väri,
c) rasvaisuus. 

IV. Tarjoaminen

Ruhot ja puoliruhot on tarjottava ilman päätä (oltava katkaistu ylemmän niskanivelen 
etupuolelta, sorkkia (oltava katkaistu etupolvinivelistä tai kinnernivelistä), häntää 
(katkaistu kuudennen ja seitsemännen häntänikaman välistä), utareita, sukuelimiä, 
maksaa ja keuhkoja. Munuaiset ja munuaisrasva kuuluvat ruhoon.

V. Ruhojen tunnistemerkitseminen

Luokitellut ruhot ja puoliruhot on varustettava unionin asteikon mukaisella 
tunnistemerkinnällä.
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Or. en

Tarkistus 158
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 427

Ehdotus asetukseksi
Liite III b (uusi)

Parlamentin ehdottama teksti

LIITE III b

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

(tonneina)

Jäsenvaltiot tai alueet 

(1)

Sokeri 

(2)

isoglukoosi 

(3)

inuliinisiirap
pi 

(4)

Belgia 676 235,0 114 580,2 0

Bulgaria 0 89 198,0

Tšekin tasavalta 372 459,3

Tanska 372 383,0

Saksa 2 898 255,7 56 638,2

Irlanti 0

Kreikka 158 702,0 0

Espanja 498 480,2 53 810,2

Ranska (emämaa) 3 004 811,15 0

Ranskan merentakaiset 
departementit

432 220,05

Italia 508 379,0 32 492,5

Latvia 0
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Liettua 90 252,0

Unkari 105 420,0 250 265,8

Alankomaat 804 888,0 0 0

Itävalta 351 027,4

Puola 1 405 608,1 42 861,4

Portugali (manneralue) 0 12 500,0

Azorien itsehallintoalue 9 953,0

Romania 104 688,8 0

Slovenia 0

Slovakia 112 319,5 68 094,5

Suomi 80 999,0 0

Ruotsi 293 186,0

Yhdistynyt kuningaskunta 1 056 474,0 0

Kroatia p.m. p.m. p.m.

YHTEENSÄ 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Tarkistus 159
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 428, 2181

Ehdotus asetukseksi
Liite III c (uusi)

Parlamentin ehdottama teksti

LIITE III c

SOKERI- TAI ISOGLUKOOSIKIINTIÖIDEN SIIRTOA 101 K ARTIKLAN 
MUKAISESTI KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
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I

Tässä liitteessä tarkoitetaan

a) "yritysten sulautumisella" kahden tai useamman yrityksen yhdentymistä yhdeksi 
ainoaksi yritykseksi;

b) "yrityksen luovuttamisella" sellaisen yrityksen omaisuuden siirtämistä yhdelle tai 
useammalle yritykselle, jolla on kiintiö, tai tämän yrityksen omaisuuden ottamista 
hoidettavaksi;

c) "tehtaan luovuttamisella" teknistä yksikköä, jossa on kaikki kyseisen tuotteen 
valmistukseen tarvittavat laitteistot, koskevan omistusoikeuden siirtämistä yhdelle tai 
useammalle yritykselle siten, että tämä tai nämä ottavat hoidettavakseen koko 
omistusoikeuden siirtävän yrityksen tuotannon tai osan siitä;

d) "tehtaan vuokraamisella" sellaista teknistä yksikköä, jossa on kaikki sokerin 
valmistukseen tarvittavat laitteistot, koskevan vuokrasopimuksen tekemistä tuotannon
harjoittamista varten vähintään kolmen perättäisen markkinointivuoden ajaksi siten, 
että osapuolet sitoutuvat olemaan purkamatta sopimusta ennen kolmannen 
markkinointivuoden päättymistä, sellaisen yrityksen kanssa, joka on sijoittautunut 
samaan jäsenvaltioon kuin missä kyseinen tehdas sijaitsee, jos vuokrasuhteen 
voimaantulon jälkeen sitä yritystä, joka vuokraa mainitun tehtaan, voidaan pitää 
koko tuotantonsa osalta vain sokeria tuottavana yrityksenä.

II

1. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista sokerintuotantoyritysten sulautuessa tai niitä 
luovutettaessa sekä sokeritehtaita luovutettaessa kiintiötä on muutettava seuraavasti:

a) jos sokerintuotantoyritykset sulautuvat, jäsenvaltion on myönnettävä 
sulautumisessa syntyneelle yritykselle kiintiö, joka vastaa ennen sulautumista 
kyseisille sokerintuotantoyrityksille myönnettyjen kiintiöiden yhteismäärää;

b) sokerintuotantoyritystä luovutettaessa jäsenvaltion on myönnettävä sokerin 
tuotannon osalta luovutettavan yrityksen kiintiö luovutuksen vastaanottavalle 
yritykselle tai, jos luovutuksen vastaanottavia yrityksiä on useita, niille on 
myönnettävä kiintiöt suhteessa niiden hoidettavakseen ottamiin sokerin 
tuotannon määriin;

c) jos sokeritehdas luovutetaan, jäsenvaltion on vähennettävä tuotantolaitoksen 
omistusoikeuden luovuttavan yrityksen kiintiötä ja lisättävä kyseisen 
tuotantolaitoksen saavan yhden tai useamman sokerintuotantoyrityksen kiintiötä 
vähennetyllä määrällä suhteessa sen hoidettavakseen ottamaan tuotannon 
määrään.
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2. Jos osa sokerijuurikkaan- tai -ruo'on viljelijöistä, joita 1 kohdassa tarkoitetun toimen 
vaikutukset suoraan koskevat, nimenomaan tuo esille halukkuutensa toimittaa 
juurikkaansa tai ruokonsa sellaiselle sokerintuotantoyritykselle, joka ei ole ollut 
näissä toimissa osallisena, jäsenvaltio voi toteuttaa kiintiön myöntämisen sen 
perusteella, millaisen määrän tuotannosta yritys, jolle tuottajat aikovat juurikkaansa 
tai sokeriruokonsa toimittaa, ottaa hoidettavakseen.

3. Lakkautettaessa toimintaa muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa

a) sokerintuotantoyrityksen osalta;

b) sokerintuotantoyrityksen yhden tai useamman tehtaan osalta.

Jäsenvaltio voi myöntää kiintiöiden osat, joita lakkautus koskee, yhdelle tai 
useammalle sokerintuotantoyritykselle.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa jäsenvaltio voi 
silloin, kun osa kyseisistä tuottajista nimenomaisesti ilmaisee halunsa toimittaa 
sokerijuurikkaansa tai sokeriruokonsa tietylle sokerintuotantoyritykselle, myöntää 
kyseistä sokerijuurikas- tai sokeriruokomäärää vastaavan osuuden kiintiöistä 
yritykselle, jolle tuottajat aikovat sokerijuurikkaansa ja sokeriruokonsa toimittaa.

4. Asetuksen 101 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun poikkeukseen turvauduttaessa 
asianomainen jäsenvaltio voi vaatia niitä sokerijuurikkaanviljelijöitä ja 
sokeriyrityksiä, joihin mainittua poikkeusta sovelletaan, sisällyttämään 
toimialakohtaisiin sopimuksiinsa erityismääräyksiä, joiden mukaan jäsenvaltio voi 
soveltaa tämän jakson 2 ja 3 kohdan määräyksiä.

5. Sokerintuotantoyritykselle kuuluvaa tehdasta vuokrattaessa jäsenvaltio voi pienentää 
tämän tehtaan vuokralle antavan yrityksen kiintiötä ja myöntää kiintiöstä lohkaistun 
osan yritykselle, joka vuokraa tehtaan tuottaakseen siinä sokeria.

Jos vuokrasuhde päättyy I kohdan d alakohdassa tarkoitettujen kolmen 
markkinointivuoden aikana, jäsenvaltion on peruutettava tämän kohdan 
ensimmäisen alakohdan nojalla toteutettu kiintiöiden mukauttaminen taannehtivasti 
vuokrasopimuksen voimaantulopäivästä. Jos vuokrasuhde kuitenkin päättyy 
ylivoimaisen esteen vuoksi, jäsenvaltion ei tarvitse peruuttaa mukauttamista.

6. Jos sokerintuotantoyritys ei enää kykene varmistamaan sille unionin lainsäädännön 
mukaan kuuluvien kyseisiä sokerijuurikkaan- tai sokeriruo'ontuottajia koskevien 
velvoitteiden täyttämistä ja kun kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat 
tämän todenneet, jäsenvaltio voi myöntää osan kyseisistä kiintiöistä yhdeksi tai 
useammaksi markkinointivuodeksi yhdelle tai useammalle sokerintuotantoyritykselle 
suhteessa niiden hoidettavakseen ottamiin tuotannon määriin.

7. Jos sokerintuotantoyritys saa jäsenvaltiolta hinta- ja myyntitakuita sokerijuurikkaan 
etyylialkoholiksi jalostamista varten, asianomainen jäsenvaltio voi 
yhteisymmärryksessä tämän yrityksen ja kyseisten juurikkaanviljelijöiden kanssa 
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myöntää sokerintuotantokiintiöt tai osan niistä yhdeksi tai useammaksi 
markkinointivuodeksi yhdelle tai useammalle muulle yritykselle.

III

Isoglukoosintuotantoyritysten sulautuessa tai niitä luovutettaessa taikka 
isoglukoositehdasta luovutettaessa jäsenvaltio voi myöntää asianomaiset isoglukoosin 
tuottamiseksi myönnetyt kiintiöt yhdelle tai useammalle yritykselle riippumatta siitä, onko 
näillä ennestään tuotantokiintiötä.

IV

Edellä II ja III jakson nojalla toteutettavat toimenpiteet voivat tulla voimaan ainoastaan, 
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) jokaisen asianomaisen osapuolen etu otetaan huomioon;

b) ne ovat kyseisen jäsenvaltion mielestä omiaan parantamaan juurikkaantuotantoalan, 
sokeriruo'ontuotantoalan tai sokerinvalmistusalan rakenteita;

c) ne koskevat samalle alueelle, jolle liitteessä III b vahvistetaan kiintiö, sijoittautuneita 
yrityksiä.

V

Jos sulautuminen tai luovutus tapahtuu 1 päivän lokakuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän 
huhtikuuta välisenä aikana, II ja III jaksossa tarkoitetut toimenpiteet tulevat voimaan 
kuluvana markkinointivuonna.

Jos sulautuminen tai luovutus tapahtuu 1 päivän toukokuuta ja saman vuoden 30 päivän 
syyskuuta välisenä aikana, II ja III jaksossa tarkoitetut toimenpiteet tulevat voimaan 
seuraavana markkinointivuonna.

VI

Edellä II ja III jaksoa sovellettaessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mukautetut 
kiintiöt viidentoista päivän kuluessa V jaksossa tarkoitettujen jaksojen päättymisestä.

Or. en
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Tarkistus 160
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 429

Ehdotus asetukseksi
Liite III d (uusi)

Parlamentin ehdottama teksti

LIITE III d
Asetuksen 101 artiklassa tarkoitetut juurikkaiden ostoehdot

I KOHTA

Tässä liitteessä "sopimuspuolella" tarkoitetaan

a) sokeriyrityksiä, jäljempänä "valmistajat";

b) sokerijuurikkaan myyjiä, jäljempänä "myyjät".

II KOHTA

1. Toimitussopimus on tehtävä kirjallisena ja määritellystä 
kiintiösokerijuurikasmäärästä.

2. Toimitussopimuksessa on tarkennettava, voidaanko sokerijuurikkaita toimittaa lisää 
ja millä ehdoilla.

III KOHTA

1. Toimitussopimukseen on merkittävä asetuksen 101 artiklan 2 a kohdan a alakohdassa 
ja tapauksen mukaan b alakohdassa tarkoitettujen sokerijuurikasmäärien ostohinnat. 
Kun kyseessä ovat 101 artiklan 2 b kohdan ensimmäisessä a alakohdassa tarkoitetut 
määrät, ostohinnat eivät saa olla 101 g artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
sokerijuurikkaan vähimmäishintaa alhaisemmat.

2. Toimitussopimuksessa on ilmoitettava sokerijuurikkaiden määritetty sokeripitoisuus. 
Siinä on oltava eri sokeripitoisuudet ilmoittava muuntoasteikko ja kertoimet, joilla 
toimitetut sokerijuurikasmäärät muunnetaan toimitussopimuksessa mainittua 
sokeripitoisuutta vastaaviksi määriksi.

Asteikko on laadittava eri sokeripitoisuuksia vastaavien sääntöjen perusteella.
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3. Jos myyjä on tehnyt valmistajan kanssa asetuksen 101 artiklan 2 a kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen sokerijuurikkaiden toimitussopimuksen, kaikkia myyjän 
tämän kohdan 2 alakohtaa noudattaen muunnettuja toimituksia pidetään mainitun 
101 artiklan 2 a kohdan a alakohdan mukaisina toimituksina toimitussopimuksessa 
mainittuun sokerijuurikasmäärään saakka.

4. Jos valmistaja tuottaa kiintiötään pienemmän määrän sokeria sokerijuurikkaista, 
joista se on tehnyt ennen kylvöä toimitussopimukset asetuksen 101 artiklan 2 a 
kohdan a alakohdan mukaisesti, sen on jaettava kiintiönsä täyttymiseen saakka 
sokerijuurikasmäärä, joka vastaa mahdollista lisätuotantoa, niiden myyjien kesken, 
joiden kanssa se on tehnyt ennen kylvöä toimitussopimuksen mainitun 101 artiklan 2 
a kohdan a alakohdan mukaisesti.

Tästä määräyksestä voidaan poiketa toimialakohtaisella sopimuksella.

IV KOHTA

1. Toimitussopimuksessa on vahvistettava sokerijuurikastoimitusten ajallista 
porrastamista ja tavanomaista kestoa koskevat määräykset.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten on oltava edellisenä markkinointivuonna 
sovellettuja ottaen huomioon todellisen tuotannon taso. Määräyksistä voidaan poiketa 
toimialakohtaisella sopimuksella.

V KOHTA

1. Toimitussopimuksessa on määrättävä sokerijuurikkaiden keräilypaikoista.

2. Jos myyjä ja valmistaja ovat jo tehneet toimitussopimuksen edelliseksi 
markkinointivuodeksi, käytetään edelleen niitä keräilypaikkoja, joista on sovittu 
kyseisen markkinointivuoden toimituksia varten. Tästä määräyksestä voidaan poiketa 
toimialakohtaisella sopimuksella.

3. Toimitussopimuksessa on määrättävä, että valmistaja vastaa lastaus- ja 
kuljetuskustannuksista keräilypaikoista lähtien, jollei ennen edellistä 
markkinointivuotta voimassa olevista paikallisia sääntöjä ja käytäntöjä vastaavista 
erityissopimuksista muuta johdu.

4. Kun juurikkaat toimitetaan vapaasti sokeritehtaalle Tanskassa, Kreikassa, 
Espanjassa, Irlannissa, Portugalissa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 
toimitussopimuksessa on kuitenkin määrättävä valmistaja osallistumaan lastaus- ja 
kuljetuskustannuksiin ja vahvistettava tätä varten prosenttiosuus tai määrä.
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VI KOHTA

1. Toimitussopimuksessa on määrättävä sokerijuurikkaiden vastaanottopaikoista.

2. Jos myyjä ja valmistaja ovat jo tehneet toimitussopimuksen edelliseksi 
markkinointivuodeksi, käytetään edelleen niitä vastaanottopaikkoja, joista on sovittu 
kyseisen markkinointivuoden toimituksia varten. Tästä määräyksestä voidaan poiketa 
toimialakohtaisella sopimuksella.

VII KOHTA

1. Toimitussopimuksessa on määrättävä, että sokeripitoisuus todetaan polarimetrisellä 
menetelmällä. Sokerijuurikasnäyte on otettava vastaanoton yhteydessä.

2. Toimialakohtaisessa sopimuksessa voidaan määrätä näytteenotosta jossain muussa 
vaiheessa. Tällöin on toimitussopimuksessa määrättävä oikaisusta vastaanoton ja 
näytteenoton välillä mahdollisesti tapahtuvan sokeripitoisuuden vähenemisen 
korvaamiseksi.

VIII KOHTA

Toimitussopimuksessa on määrättävä, että kokonaispaino, taara ja sokeripitoisuus 
määritetään jollain seuraavista tavoista:

a) valmistaja ja sokerijuurikkaan viljelijöiden ammatillinen järjestö määrittävät ne 
yhdessä, jos toimialakohtaisessa sopimuksessa näin määrätään;

b) valmistaja määrittää ne juurikkaan viljelijöiden ammatillisen järjestön valvonnassa;

c) valmistaja määrittää ne kyseisen jäsenvaltion hyväksymän asiantuntijan valvonnassa, 
jos myyjä vastaa kustannuksista.

IX KOHTA

1. Toimitussopimuksessa on määrättävä, että valmistaja hoitaa koko toimitetun 
juurikasmäärän osalta yhden tai useamman seuraavista velvoitteista:

a) palauttaa toimitetun sokerijuurikkaan tonnimäärästä peräisin olevan tuoreen 
massan kuluitta myyjälle, vapaasti tehtaalla;

b) palauttaa tämän massan osan kuluitta myyjälle, puristettuna, kuivattuna tai 
kuivattuna ja melassina, vapaasti tehtaalla;
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c) massan palauttaminen myyjälle puristettuna tai kuivattuna, vapaasti tehtaalla; 
tässä tapauksessa valmistaja voi vaatia myyjältä puristus- tai kuivauskulujen 
korvaamista;

d) kyseisen massan myyntimahdollisuudet huomioon ottavan korvauksen 
maksaminen myyjälle.

Jos osa toimitettavasta juurikasmäärästä on käsiteltävä eri tavalla, 
toimitussopimuksessa on määrättävä useammasta kuin yhdestä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta velvoitteesta.

2.  Toimialakohtaisessa sopimuksessa voidaan määrätä muusta kuin 1 alakohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitetusta massan toimitusvaiheesta.

X KOHTA

1. Toimitussopimuksessa on vahvistettava määräajat mahdollisten ennakkomaksujen ja 
sokerijuurikkaan ostohinnan maksamiseksi.

2. Edellä 1 alakohdassa tarkoitetut määräajat ovat edellisenä markkinointivuonna 
voimassaolleet määräajat. Tästä määräyksestä voidaan poiketa toimialakohtaisella 
sopimuksella.

XI KOHTA

Jos toimitussopimuksessa annetaan tässä liitteessä käsiteltyjä seikkoja koskevia sääntöjä tai 
jos ne sisältävät muita seikkoja koskevia sääntöjä, sopimuksen määräykset ja vaikutukset 
eivät saa olla ristiriidassa tämän liitteen kanssa.

XII KOHTA

1. Tämän asetuksen liitteessä II olevan I a osan 11 kohdassa tarkoitetussa 
toimialakohtaisessa sopimuksessa on oltava välityslauseke.

2. Kun yhteisön, alueellisen tai paikallisen tason toimialakohtaisessa sopimuksessa 
annetaan tässä asetuksessa käsiteltyjä seikkoja koskevia sääntöjä tai jos ne sisältävät 
muita seikkoja koskevia sääntöjä, sopimuksen määräykset ja vaikutukset eivät saa 
olla ristiriidassa tämän liitteen kanssa.

3. Edellä 2 alakohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa voidaan määrätä erityisesti 
seuraavista:

a) säännöt, jotka koskevat niiden sokerijuurikasmäärien jakamista myyjien kesken, 
jotka valmistaja on ennen kylvöä päättänyt ostaa sokerinvalmistukseen kiintiön 
rajoissa;
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b) säännöt, jotka koskevat III kohdan 4 alakohdassa tarkoitettua jakamista;

c) edellä olevan III kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu muuntoasteikko;

d) määräykset, jotka koskevat tuotettavien sokerijuurikaslajikkeiden siementen 
valintaa ja hankintaa;

e) toimitettavien sokerijuurikkaiden vähimmäissokeripitoisuus;

f) vaatimus, jonka mukaan valmistajan ja myyjien edustajien on neuvoteltava 
ennen sokerijuurikastoimitusten aloituspäivän vahvistamista;

g) aikaisista tai myöhäisistä toimituksista myyjille maksettavat palkkiot;

h) tiedot, jotka koskevat

i) edellä IX kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettua massan osaa,
ii) edellä IX kohdan 1 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja kuluja,
iii) edellä IX kohdan 1 alakohdan d alakohdassa tarkoitettua korvausta;

i) myyjän toteuttama massan poisvieminen,

j) säännöt, jotka koskevat viitehinnan ja sokerin tosiasiallisen myyntihinnan 
mahdollisen erotuksen jakamista valmistajan ja myyjien kesken, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 101 g artiklan 1 kohdan soveltamista.

XIII KOHTA

Jollei toimialakohtaisin sopimuksin ole saavutettu yhteisymmärrystä niiden 
sokerijuurikasmäärien jakamisesta myyjien kesken, jotka valmistaja tarjoutuu ostamaan 
ennen kylvöä sokerin valmistamiseksi kiintiön rajoissa, kyseinen jäsenvaltio voi antaa 
jakamista koskevia sääntöjä.

Näissä säännöissä voidaan lisäksi myöntää osuuskunnille myyville perinteisille 
sokerijuurikasmyyjille sellaisia toimitusoikeuksia, joita mahdollinen mainittuun 
osuuskuntaan kuuluminen ei anna.

Or. en



AM\921910FI.doc 107/124 PE501.994v01-00

FI

Tarkistus 161
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 2209

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 162
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 2210–2213

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – III osa – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

[...] [...]
2. Tässä osassa 'maitotuotteilla' 
tarkoitetaan yksinomaan maidosta saatuja 
tuotteita ottaen huomioon, että niihin 
voidaan lisätä niiden valmistuksen kannalta 
tarpeellisia aineita sillä edellytyksellä, ettei 
näitä aineita käytetä maidon minkään 
ainesosan osittaiseen tai täydelliseen 
korvaamiseen.

2. Tässä osassa 'maitotuotteilla' 
tarkoitetaan yksinomaan maidosta saatuja 
tuotteita ottaen huomioon, että niihin 
voidaan lisätä niiden valmistuksen kannalta 
tarpeellisia aineita sillä edellytyksellä, ettei
näitä aineita käytetä maidon minkään 
ainesosan osittaiseen tai täydelliseen 
korvaamiseen.

Maitotuotteita koskevat ainoastaan: Maitotuotteita koskevat ainoastaan:

a) seuraavat kaupan pitämisen kaikissa 
vaiheissa käytetyt nimitykset:

a) seuraavat kaupan pitämisen kaikissa 
vaiheissa käytetyt nimitykset:

i) hera, i) hera,
ii) kerma, ii) kerma,

iii) voi, iii) voi,
iv) piimä, iv) piimä,

v) voiöljy, v) voiöljy,
vi) kaseiinit, vi) kaseiinit,

vii) vedetön maitorasva, vii) vedetön maitorasva,
viii) juusto, viii) juusto,

ix) jogurtti, ix) jogurtti,
x) kefiiri, x) kefiiri,

xi) kumissi, xi) kumissi,
xii) viili/fil, xii) viili/fil,
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xiii) smetana, xiii) smetana,
xiv) fil; xiv) fil;

xiv a) juustoaine,
xiv b) hapankerma,
xiv c) rjaženka (latvialainen tuotenimi),
xiv d) rūgušpiens (latvialainen tuotenimi);

b) direktiivin 2000/13/EY 5 artiklassa 
tarkoitetut nimitykset, joita tosiasiallisesti 
käytetään maitotuotteista.

b) direktiivin 2000/13/EY 5 artiklassa 
tarkoitetut nimitykset, joita tosiasiallisesti 
käytetään maitotuotteista.

Or. en

Tarkistus 163
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 2214

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – V osa – II jakso

Komission teksti Tarkistus

II Määritelmät II Määritelmät

(1) 'Siipikarjanlihalla' tarkoitetaan 
ihmisravinnoksi soveltuvaa 
siipikarjanlihaa, jolle ei ole tehty muuta 
käsittelyä kuin kylmäkäsittely.

(1) 'Siipikarjanlihalla' tarkoitetaan 
ihmisravinnoksi soveltuvaa 
siipikarjanlihaa, jolle ei ole tehty muuta 
käsittelyä kuin kylmäkäsittely.

(2) 'Tuoreella siipikarjanlihalla' 
tarkoitetaan siipikarjanlihaa, joka ei ole 
jäykistynyt missään vaiheessa 
jäähdytyksen aikana ja jota on jatkuvasti 
säilytettävä vähintään –2 celsiusasteen ja 
enintään 4 celsiusasteen lämpötilassa. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa 
hieman erilaisia lämpötilavaatimuksia 
vähimmäisajaksi, joka tarvitaan tuoreen 
siipikarjanlihan leikkaamiseen ja 
käsittelyyn vähittäismyymälöissä tai 
myyntipisteiden yhteydessä olevissa 
tiloissa, kun leikkaaminen ja käsittely 
suoritetaan yksinomaan kuluttajalle 
paikalla tapahtuvaa tarjontaa varten.

(2) 'Tuoreella siipikarjanlihalla' 
tarkoitetaan siipikarjanlihaa, joka ei ole 
jäykistynyt missään vaiheessa 
jäähdytyksen aikana ja jota on jatkuvasti 
säilytettävä vähintään –2 celsiusasteen ja 
enintään 4 celsiusasteen lämpötilassa. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa 
hieman erilaisia lämpötilavaatimuksia 
vähimmäisajaksi, joka tarvitaan tuoreen 
siipikarjanlihan leikkaamiseen ja 
käsittelyyn vähittäismyymälöissä tai 
myyntipisteiden yhteydessä olevissa 
tiloissa, kun leikkaaminen ja käsittely 
suoritetaan yksinomaan kuluttajalle 
paikalla tapahtuvaa tarjontaa varten.



PE501.994v01-00 110/124 AM\921910FI.doc

FI

(3) 'Jäädytetyllä siipikarjanlihalla' 
tarkoitetaan siipikarjanlihaa, joka on 
jäädytettävä mahdollisimman nopeasti 
tavanomaisen teurastusmenettelyn 
yhteydessä ja jota säilytetään jatkuvasti 
vähintään –12 celsiusasteen lämpötilassa.

(3) 'Jäädytetyllä siipikarjanlihalla' 
tarkoitetaan siipikarjanlihaa, joka on 
jäädytettävä mahdollisimman nopeasti 
tavanomaisen teurastusmenettelyn 
yhteydessä ja jota säilytetään jatkuvasti 
vähintään –12 celsiusasteen lämpötilassa.

(4) 'Pakastetulla siipikarjanlihalla' 
tarkoitetaan siipikarjanlihaa, jota 
säilytetään vähintään –18 celsiusasteen 
lämpötilassa kaikkina aikoina neuvoston 
direktiivissä 89/108/ETY säädettyjen 
poikkeamien rajoissa.

(4) 'Pakastetulla siipikarjanlihalla' 
tarkoitetaan siipikarjanlihaa, jota 
säilytetään vähintään –18 celsiusasteen 
lämpötilassa kaikkina aikoina neuvoston 
direktiivissä 89/108/ETY säädettyjen 
poikkeamien rajoissa.

(5) 'Siipikarjasta saadulla 
raakalihavalmisteella' tarkoitetaan 
siipikarjanlihaa, jauhettu siipikarjanliha 
mukaan luettuna, johon on lisätty 
elintarvikkeita, mausteita tai lisäaineita tai 
jota on jalostettu, mutta ei kuitenkaan siten, 
että lihan sisäinen lihassyyrakenne olisi 
muuttunut.

(5) 'Siipikarjasta saadulla 
raakalihavalmisteella' tarkoitetaan 
siipikarjanlihaa, jauhettu siipikarjanliha 
mukaan luettuna, johon on lisätty 
elintarvikkeita, mausteita tai lisäaineita tai 
jota on jalostettu, mutta ei kuitenkaan siten, 
että lihan sisäinen lihassyyrakenne olisi 
muuttunut.

(6) 'Tuoreesta siipikarjanlihasta saadulla 
raakalihavalmisteella' tarkoitetaan 
siipikarjanlihasta saatua 
raakalihavalmistetta, johon on käytetty 
tuoretta siipikarjanlihaa. 

(6) 'Tuoreesta siipikarjanlihasta saadulla 
raakalihavalmisteella' tarkoitetaan 
siipikarjanlihasta saatua 
raakalihavalmistetta, johon on käytetty 
tuoretta siipikarjanlihaa. 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa 
hieman erilaisia lämpötilavaatimuksia, 
joita sovelletaan tarvittavana 
vähimmäisaikana ja vain siinä määrin kuin 
se on tarpeen tehtaassa tapahtuvan 
leikkaamisen ja käsittelyn helpottamiseksi 
valmistettaessa tuoreesta siipikarjanlihasta 
saatuja raakalihavalmisteita.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa 
hieman erilaisia lämpötilavaatimuksia, 
joita sovelletaan tarvittavana 
vähimmäisaikana ja vain siinä määrin kuin 
se on tarpeen tehtaassa tapahtuvan 
leikkaamisen ja käsittelyn helpottamiseksi 
valmistettaessa tuoreesta siipikarjanlihasta 
saatuja raakalihavalmisteita.

(7) 'Siipikarjanlihavalmisteella' tarkoitetaan 
asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I 
olevassa 7.1 kohdassa määriteltyä 
lihavalmistetta, johon on käytetty 
siipikarjanlihaa.

(7) 'Siipikarjanlihavalmisteella' tarkoitetaan 
asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I 
olevassa 7.1 kohdassa määriteltyä 
lihavalmistetta, johon on käytetty 
siipikarjanlihaa.

Siipikarjanlihaa pidetään kaupan 
seuraavin edellytyksin:
– tuoreena,
– jäädytettynä,
– pakastettuna.
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Or. en

Tarkistus 164
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 431

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – V a osa (uusi)

Parlamentin ehdottama teksti

V a osa. Gallus gallus -lajin kanojen munat

I. Soveltamisala

1. Tätä osaa sovelletaan unionissa tuotettujen, kolmansista maista tuotujen tai unionin 
ulkopuolelle vietäviksi tarkoitettujen munien kaupan pitämiseen unionissa.

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

a) tuotantopaikalla, tai

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

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

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

II. Laatu- ja painoluokitus 

1. Munat on luokiteltava laadun mukaan seuraavasti:

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

2. A-luokan munat on luokiteltava myös painon mukaan. Painon mukaan tapahtuvaa 
luokitusta ei kuitenkaan vaadita elintarvike- tai muuhun kuin elintarviketeollisuuteen 
toimitettavien munien osalta.
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3. B-luokan munia saa toimittaa ainoastaan elintarvike- ja muulle kuin 
elintarviketeollisuudelle.

III. Munien merkitseminen

1. A-luokan munat on merkittävä tuottajakoodilla.

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

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 165
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 432, 433

Ehdotus asetukseksi
Liite – VI osa

Komission teksti Tarkistus

VI osa. Levitettävät rasvat VI osa. Levitettävät rasvat

I. Myyntinimitykset
60 artiklassa tarkoitettuja tuotteita voidaan 
toimittaa tai luovuttaa kuluttajalle 
sellaisenaan joko suoraan tai ravintoloiden, 
sairaaloiden, ruokaloiden tai vastaavien 
laitosten välityksellä ainoastaan, jos ne 
vastaavat liitteessä vahvistettuja 
vaatimuksia.

60 artiklassa tarkoitettuja tuotteita voidaan 
toimittaa tai luovuttaa kuluttajalle 
sellaisenaan joko suoraan tai ravintoloiden, 
sairaaloiden, ruokaloiden tai vastaavien 
laitosten välityksellä ainoastaan, jos ne 
vastaavat liitteessä vahvistettuja 
vaatimuksia.

Kyseisten tuotteiden myyntinimitysten on 
oltava tässä osassa täsmennettyjä 
myyntinimityksiä.

Kyseisten tuotteiden myyntinimitysten on 
oltava tässä osassa täsmennettyjä 
myyntinimityksiä.

Seuraavassa mainitut myyntinimitykset Seuraavassa mainitut myyntinimitykset 
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varataan asianomaisessa kohdassa 
määritellyille, seuraaviin CN-koodeihin 
kuuluville tuotteille, joiden rasvapitoisuus 
on suurempi kuin 10 mutta pienempi kuin 
90 painoprosenttia:

varataan asianomaisessa kohdassa 
määritellyille, seuraaviin CN-koodeihin 
kuuluville tuotteille, joiden rasvapitoisuus 
on suurempi kuin 10 mutta pienempi kuin 
90 painoprosenttia:

a) CN-koodeihin 0405 ja ex 2106 kuuluvat
maitorasvat;

a) CN-koodeihin 0405 ja ex 2106 kuuluvat 
maitorasvat;

b) CN-koodiin ex 1517 kuuluvat rasvat; b) CN-koodiin ex 1517 kuuluvat rasvat;

c) kasvi- ja/tai eläintuotteista koostuvat 
CN-koodiin ex 1517 ja ex 2106 kuuluvat 
rasvat.

c) kasvi- ja/tai eläintuotteista koostuvat 
CN-koodiin ex 1517 ja ex 2106 kuuluvat 
rasvat.

Rasvapitoisuuden, lisättyä suolaa lukuun 
ottamatta, on oltava vähintään kaksi 
kolmasosaa kuiva-aineesta.

Rasvapitoisuuden, lisättyä suolaa lukuun 
ottamatta, on oltava vähintään kaksi 
kolmasosaa kuiva-aineesta.

Kyseisiä myyntinimityksiä sovelletaan 
kuitenkin vain tuotteisiin, jotka säilyttävät 
kiinteän koostumuksensa 20 celsiusasteen 
lämpötilassa ja jotka soveltuvat levitteiksi.

Kyseisiä myyntinimityksiä sovelletaan 
kuitenkin vain tuotteisiin, jotka säilyttävät 
kiinteän koostumuksensa 20 celsiusasteen 
lämpötilassa ja jotka soveltuvat levitteiksi.

Kyseisiä määritelmiä ei sovelleta Kyseisiä määritelmiä ei sovelleta
a) sellaisten tuotteiden kuvaukseen, joiden 
tarkka luonne tunnetaan perinteisen käytön 
vuoksi ja/tai jos nimityksiä käytetään 
selvästi kuvaamaan tuotteen jotain 
ominaispiirrettä;

a) sellaisten tuotteiden kuvaukseen, joiden 
tarkka luonne tunnetaan perinteisen käytön 
vuoksi ja/tai jos nimityksiä käytetään 
selvästi kuvaamaan tuotteen jotain 
ominaispiirrettä;

b) tiivistettyihin tuotteisiin (voi, margariini, 
seokset), joiden rasvapitoisuus on 
vähintään 90 prosenttia.

b) tiivistettyihin tuotteisiin (voi, margariini, 
seokset), joiden rasvapitoisuus on 
vähintään 90 prosenttia.

II. Terminologia
1. Ilmaisua "perinteinen" saa käyttää 
yhdessä liitteen lisäyksessä olevan A osan 
1 kohdassa mainitun nimikkeen "voi" 
kanssa, kun tuote on saatu suoraan 
maidosta tai kermasta.
Tätä kohtaa sovellettaessa "kermalla" 
tarkoitetaan maidosta saatua tuotetta, 
joka on öljy vedessä -emulsio ja jonka 
maitorasvapitoisuus on vähintään 10 
prosenttia.
2. Liitteen lisäyksessä tarkoitettujen 
tuotteiden osalta kielletään ilmaisut, 
joissa rasvapitoisuuden ilmoitetaan, 
annetaan ymmärtää tai vihjataan olevan 
muu kuin mainitussa liitteen lisäyksessä 
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ilmoitettu.
3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, on luvallista lisätä:
a) maininta "vähemmän rasvaa" 
lisäyksessä tarkoitettuihin tuotteisiin, 
joiden rasvapitoisuus on enemmän kuin 
41 prosenttia ja enintään 62 prosenttia;
b) ilmaisut "vähärasvainen", "light" tai 
"kevyt" lisäyksessä tarkoitettuihin 
tuotteisiin, joiden rasvapitoisuus on 
enintään 41 prosenttia.
Ilmaisuilla "vähemmän rasvaa" ja 
ilmaisuilla "vähärasvainen", "light" tai 
"kevyt" voidaan kuitenkin korvata 
vastaavasti lisäyksessä tarkoitetut ilmaisut 
"kolme neljäsosaa" tai "puoli".

Or. en

Tarkistus 166
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 2222–2224

Ehdotus asetukseksi
Liite VII

Komission teksti Tarkistus

LIITE VII LIITE VII

62 ARTIKLASSA TARKOITETUT 
VIININVALMISTUSMENETELMÄT

62 ARTIKLASSA TARKOITETUT 
VIININVALMISTUSMENETELMÄT

I osa I osa
Väkevöiminen sekä happamuuden 
lisääminen ja vähentäminen eräillä 

viininviljelyvyöhykkeillä

Väkevöiminen sekä happamuuden 
lisääminen ja vähentäminen eräillä 

viininviljelyvyöhykkeillä

[...] [...] 
C. Happamuuden lisääminen ja 
vähentäminen

C. Happamuuden lisääminen ja 
vähentäminen

1. Tuoreille rypäleille, rypäleen 
puristemehulle, käymistilassa olevalle 
rypäleen puristemehulle, käymistilassa 
olevalle uudelle viinille ja viinille voidaan 

1. Tuoreille rypäleille, rypäleen 
puristemehulle, käymistilassa olevalle 
rypäleen puristemehulle, käymistilassa 
olevalle uudelle viinille ja viinille voidaan 
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tehdä tehdä
a) A-, B- ja C I -viininviljelyvyöhykkeillä 
happamuuden vähentäminen;

a) A-, B- ja C I -viininviljelyvyöhykkeillä 
happamuuden vähentäminen;

b) C I-, C II- ja C III a 
-viininviljelyvyöhykkeillä happamuuden 
lisääminen ja happamuuden vähentäminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
jakson 7 kohdan soveltamista; tai

b) C I-, C II- ja C III a 
-viininviljelyvyöhykkeillä happamuuden 
lisääminen ja happamuuden vähentäminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
jakson 7 kohdan soveltamista; tai

c) C III b -viininviljelyvyöhykkeellä 
happamuuden lisääminen.

c) C III b -viininviljelyvyöhykkeellä 
happamuuden lisääminen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen muiden 
tuotteiden kuin viinin happamuutta voidaan 
lisätä enintään 1,50 grammaa litraa kohti 
viinihappona ilmaistuna, eli 20 
milliekvivalenttia litraa kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen muiden 
tuotteiden kuin viinin happamuutta voidaan 
lisätä enintään 1,50 grammaa litraa kohti 
viinihappona ilmaistuna, eli 20 
milliekvivalenttia litraa kohti.

3. Viinien happamuutta saa lisätä enintään 
2,50 grammaa litraa kohti viinihappona 
ilmaistuna, eli 33,3 milliekvivalenttia litraa 
kohti.

3. Viinien happamuutta saa lisätä enintään 
2,50 grammaa litraa kohti viinihappona 
ilmaistuna, eli 33,3 milliekvivalenttia litraa 
kohti.

4. Viinien happamuutta saa vähentää 
enintään 1 grammaa litraa kohti 
viinihappona ilmaistuna, eli 13,3 
milliekvivalenttia litraa kohti.

4. Viinien happamuutta saa vähentää 
enintään 1 grammaa litraa kohti 
viinihappona ilmaistuna, eli 13,3 
milliekvivalenttia litraa kohti.

5. Tiivistettäväksi tarkoitetun rypäleen 
puristemehun happamuutta voidaan osittain 
vähentää.

5. Tiivistettäväksi tarkoitetun rypäleen 
puristemehun happamuutta voidaan osittain 
vähentää.

6. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, poikkeuksellisten ilmasto-olojen 
vuosina jäsenvaltiot voivat sallia 1 
kohdassa tarkoitettujen, A- ja B-
viininviljelyvyöhykkeiden tuotteiden 
happamuuden lisäämisen tämän jakson 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen edellytysten 
mukaisesti.

6. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, poikkeuksellisten ilmasto-olojen 
vuosina jäsenvaltiot voivat sallia 1 
kohdassa tarkoitettujen, A- ja B-
viininviljelyvyöhykkeiden tuotteiden 
happamuuden lisäämisen tämän jakson 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen edellytysten 
mukaisesti.

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

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

D. Käsittelyt D. Käsittelyt

1. Edellä olevassa B ja C jaksossa 1. Edellä olevassa B ja C jaksossa 
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tarkoitetut käsittelyt viinin happamuuden 
lisäämistä ja vähentämistä lukuun 
ottamatta ovat sallittuja vain, jos ne 
suoritetaan komission delegoiduilla 
säädöksillä 59 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määrittämin edellytyksin 
jalostettaessa tuoreita rypäleitä, rypäleen 
puristemehua, käymistilassa olevaa 
rypäleen puristemehua tai käymistilassa 
olevaa uutta viiniä viiniksi tai muuksi 
sellaisenaan nautittavaksi tarkoitetuksi 
viinialan juomaksi kuin kuohuviiniksi tai 
hiilihapotetuksi kuohuviiniksi sellaisella 
viininviljelyvyöhykkeellä, jolta käsiteltävät 
tuoreet rypäleet on korjattu.

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

2. Viinien tiivistäminen on suoritettava 
sillä viininviljelyvyöhykkeellä, jolta 
käsiteltävät tuoreet rypäleet on korjattu.

2. Viinien tiivistäminen on suoritettava 
sillä viininviljelyvyöhykkeellä, jolta 
käsiteltävät tuoreet rypäleet on korjattu.

3. Viinin happamuutta voidaan lisätä ja 
vähentää ainoastaan siinä 
viininvalmistuslaitoksessa ja sillä 
viininviljelyvyöhykkeellä, jolta 
viininvalmistuksessa käytettävät rypäleet 
on korjattu.

3. Viinin happamuutta voidaan lisätä ja 
vähentää ainoastaan siinä 
viininvalmistuslaitoksessa ja sillä 
viininviljelyvyöhykkeellä, jolta 
viininvalmistuksessa käytettävät rypäleet 
on korjattu.

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

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

5. Jokainen B ja C jaksossa tarkoitettu 5. Jokainen B ja C jaksossa tarkoitettu 
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käsittely on merkittävä 103 artiklassa 
säädettyyn saateasiakirjaan, jonka 
perusteella nämä käsittelyt läpikäyneet 
tuotteet lasketaan liikkeeseen.

käsittely on merkittävä 103 artiklassa 
säädettyyn saateasiakirjaan, jonka 
perusteella nämä käsittelyt läpikäyneet 
tuotteet lasketaan liikkeeseen.

6. Erityisistä ilmasto-oloista johtuvia 
poikkeuksia lukuun ottamatta kyseisiä 
käsittelyjä ei saa tehdä

6. Erityisistä ilmasto-oloista johtuvia 
poikkeuksia lukuun ottamatta kyseisiä 
käsittelyjä ei saa tehdä

a) C-viininviljelyvyöhykkeellä 1 päivän 
tammikuuta jälkeen;

a) C-viininviljelyvyöhykkeellä 1 päivän 
tammikuuta jälkeen;

b) A- ja B-viininviljelyvyöhykkeellä 16 
päivän maaliskuuta jälkeen; ja ne on 
tehtävä ainoastaan näitä määräaikoja 
välittömästi edeltävän viinisadon tuotteille

b) A- ja B-viininviljelyvyöhykkeellä 16 
päivän maaliskuuta jälkeen; ja ne on 
tehtävä ainoastaan näitä määräaikoja 
välittömästi edeltävän viinisadon tuotteille

7. Tiivistämistä jäähdyttämisen avulla sekä 
happamuuden lisäämistä ja vähentämistä 
saa kuitenkin tehdä koko vuoden ajan, sen 
estämättä mitä 6 kohdassa säädetään.

7. Tiivistämistä jäähdyttämisen avulla sekä 
happamuuden lisäämistä ja vähentämistä 
saa kuitenkin tehdä koko vuoden ajan, sen 
estämättä mitä 6 kohdassa säädetään.

Or. en

Tarkistus 167
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 434

Ehdotus asetukseksi
Liite VII a (uusi)

Parlamentin ehdottama teksti

LIITE VII a
VAPAAEHTOISET VARATUT ILMAISUT

Tuoteluokka
(viittaus yhdistettyyn 

nimikkeistöön)

Vapaaehtoinen varattu ilmaisu Säädös, jossa määritellään ilmaisu ja 
sen käyttöedellytykset

siipikarjanliha
(CN 0207, CN 0210)

ruokittu rehulla Asetuksen (EY) N:o 543/2008 11 
artikla

laajaperäinen sisäkasvatus
vapaa laidun
vapaa laidun – perinteinen 
kasvatustapa
teurasikä
kasvatuskausi

munat
(CN 0407)

tuore Asetuksen (EY) N:o 589/2008 12 
artikla
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ekstra tai ekstra tuore Asetuksen (EY) N:o 589/2008 14 
artikla

munivien kanojen 
ruokintatavan merkitseminen

Asetuksen (EY) N:o 589/2008 15 
artikla

hunaja
(CN 0409)

kukka- tai kasvialkuperä Direktiivin 2001/110/EY 2 artikla

seudullinen alkuperä
topografinen alkuperä
erityiset laatuvaatimukset

oliiviöljy
(CN 1509)

ensimmäinen kylmäpuristus Asetuksen (EY) N:o 1019/2002 5 
artikla

kylmäerotus
happopitoisuus 
pistävä
hedelmäinen: kypsä tai raaka
karvas
voimakas
keskivoimakas
kevyt
tasapainoinen
mieto öljy

maito ja maitotuotteet 
(CN 04)

perinteinen voi Asetus (EU) 
N:o[maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä annettu 
asetus]. liite VI, VI osa 

levitettävät rasvat
(CN 0405 ja ex 2106, CN ex1517, 
CN ex 1517 ja ex 2106)

vähemmän rasvaa Asetus (EU) 
N:o[maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä annettu 
asetus]. liite VI, VI osa 

kevyt

vähärasvainen

Or. en

Tarkistus 168
Michel Dantin
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Jotta voidaan varmistaa 
asianmukainen suoja ja se, ettei talouden 
toimijoille ja toimivaltaisille 
viranomaisille aiheudu haittaa tämän 

Poistetaan.
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asetuksen soveltamisesta ennen 1 päivää 
elokuuta 2009 suojan saaneiden viinien 
nimitysten osalta, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat suojattua nimitystä koskevien 
rajoitusten vahvistamista ja 
siirtymäsääntöjä, jotka liittyvät viinien 
nimityksiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet alkuperänimityksinä tai 
maantieteellisinä merkintöinä ennen 1 
päivää elokuuta 2009, alustavaan 
kansalliseen menettelyyn; ennen tiettyä 
päivämäärää markkinoille saatettuihin tai 
etiketöityihin viineihin tuote-eritelmien 
muutoksiin.

Or. en

Tarkistus 169
Michel Dantin
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) On aiheellista määritellä tietyt 
viininvalmistusmenetelmät ja 
viinintuotantoon liittyvät rajoitukset, jotka 
koskevat erityisesti viinin leikkaamista ja 
tietynlaisen kolmansista maista peräisin 
olevan rypäleen puristemehun, 
viinirypälemehun ja tuoreiden rypäleiden 
käyttöä. Kansainväliset vaatimukset 
täyttääkseen komission olisi 
pääsääntöisesti nojauduttava 
Kansainvälisen viinijärjestön (OIV) 
suosittelemiin viininvalmistusmenetelmiin.

(77) On aiheellista määritellä tietyt 
viininvalmistusmenetelmät ja 
viinintuotantoon liittyvät rajoitukset, jotka 
koskevat erityisesti viinin leikkaamista ja 
tietynlaisen kolmansista maista peräisin 
olevan rypäleen puristemehun, 
viinirypälemehun ja tuoreiden rypäleiden 
käyttöä. Kansainväliset vaatimukset 
täyttääkseen komission olisi ehdotuksia 
tehdessään pääsääntöisesti nojauduttava 
Kansainvälisen viinijärjestön (OIV) 
suosittelemiin viininvalmistusmenetelmiin.

Or. en
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Tarkistus 170
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 42, 491, 492, 494

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät 
voivat saattaa päätökseen 
mukautumisensa sokerialan vuoden 2006 
perusteelliseen uudistukseen ja jatkaa 
tuolloin käynnistettyjä pyrkimyksiään 
kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä 
kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2019–2020 loppuun 
saakka. Komissiolle olisi siksi annettava 
valtuudet osoittaa tuotantokiintiöitä 
jäsenvaltioille, jotka luopuivat kaikista 
kiintiöistään vuonna 2006.

Or. en

Tarkistus 171
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 42, 491–496

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 b) Euroopan sokerimarkkinoilla 
havaittujen merkittävien ja toistuvien 
jännitteiden vuoksi tarvitaan mekanismi, 
jonka avulla kiintiöiden ulkopuolinen 
sokeri vapautetaan sisämarkkinoille niin 
pitkäksi aikaa kuin on tarpeen 
soveltamalla samoja ehtoja kuin 
kiintiösokeriin. Tämän mekanismin 
avulla olisi myös sallittava tulliton 
lisätuonti, jotta varmistetaan riittävän 
raaka-aineen saatavuus EU:n 
sokerimarkkinoilla ja säilytetään näiden 
markkinoiden rakenteellinen tasapaino.
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Or. en

Tarkistus 172
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 43, 497, 498

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 c) Koska kiintiöjärjestelmä poistuu 
lopullisesti vuonna 2020, komission olisi 
toimitettava ennen 1 päivää 
heinäkuuta 2018 parlamentille ja 
neuvostolle kertomus asianmukaisista 
toimenpiteistä kiintiöjärjestelmän 
lakkauttamiseksi ja alan tulevaisuudesta 
vuonna 2020 tapahtuvan kiintiöiden 
poistamisen jälkeen: kertomukseen olisi 
sisällyttävä kaikki tarvittavat ehdotukset 
koko alan valmistautumiseksi aikaan 
vuoden 2020 jälkeen. Komission olisi 
toimitettava ennen 31 päivää 
joulukuuta 2014 myös kertomus EU:n 
sokerialan toimitusketjun toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 173
Michel Dantin
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(107) Unionin hintojen ja 
maailmanmarkkinahintojen väliseen 
erotukseen perustuva WTO-sitoumusten 
mukainen vientituki olisi säilytettävä 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien tiettyjen tuotteiden 
kriisinhallintavälineenä 
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väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

vastavuoroisuuden periaatteen 
mukaisesti, kunnes kyseisen välineen 
tulevaisuudesta on päätetty WTO:ssa.
Vientitukia koskeva budjettikohta olisi 
siksi alustavasti asetettava nollaan. Kun 
vientitukia käytetään, niihin olisi 
sovellettava arvoon ja määrään perustuvia 
rajoituksia, ja ne eivät saisi vaarantaa 
kehitysmaiden maatalousalojen ja 
talouksien kehitystä.

Or. en

Tarkistus 174
Michel Dantin
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 133 kappale

Komission teksti Tarkistus

(133) Jotta voitaisiin reagoida tehokkaasti 
markkinahäiriöiden uhkiin, jotka johtuvat 
sisäisillä tai ulkoisilla markkinoilla 
esiintyvistä merkittävistä hintojen 
nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat asianomaisen alan osalta 
tarvittavia toimenpiteitä, mukaan lukien 
tarvittaessa toimenpide, jolla laajennetaan 
tai muutetaan tässä asetuksessa säädettyjen 
muiden toimenpiteiden soveltamisalaa, 
kestoa tai muita näkökohtia tai jolla 
keskeytetään tuontitullit kokonaan tai 
osittain tiettyjen määrien ja/tai kausien 
osalta. 

(133) Jotta voitaisiin reagoida tehokkaasti 
markkinahäiriöihin, jotka johtuvat 
sisäisillä tai ulkoisilla markkinoilla 
esiintyvistä merkittävistä hintojen 
nousuista tai laskuista tai 
tuotantokustannusten huomattavasta 
noususta tai muista markkinoihin 
vaikuttavista tekijöistä, jos tilanne 
todennäköisesti jatkuu tai heikkenee 
entisestään, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat asianomaisen 
alan osalta tarvittavia toimenpiteitä, 
mukaan lukien tarvittaessa toimenpide, 
jolla laajennetaan tai muutetaan tässä 
asetuksessa säädettyjen muiden 
toimenpiteiden soveltamisalaa, kestoa tai 
muita näkökohtia tai jolla keskeytetään 
tuontitullit kokonaan tai osittain tiettyjen 
määrien ja/tai kausien osalta.

Or. en
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Tarkistus 175
Michel Dantin
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 140 kappale

Komission teksti Tarkistus

(140) Kiireellisen menettelyn käyttö olisi 
varattava poikkeuksellisiin tapauksiin, 
joissa on välttämätöntä reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
tai jos markkinat häiriintyvät. Kiireellisen 
menettelyn valinta olisi perusteltava, ja 
tapaukset, joissa kiireellistä menettelyä 
olisi käytettävä, olisi täsmennettävä.

(140) Kiireellistä menettelyä olisi 
käytettävä, jotta voitaisiin reagoida 
tehokkaasti tiettyihin markkinahäiriöihin, 
ja tuholaisten, eläin- ja kasvitautien, 
eläinten tai kasvien terveyden riskeistä 
johtuvan kuluttajien luottamuksen 
menettämisen torjumiseksi tai erityisten 
ongelmien ratkaisemiseksi. 

Or. en

Tarkistus 176
Michel Dantin
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 76

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 143 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(143) Komission olisi hyväksyttävä 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, jos tämä on 
tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät unionin suojatoimenpiteiden 
toteuttamiseen, muuttamiseen tai 
kumoamiseen, jalostusmenettelyn taikka 
sisäisen tai ulkoisen jalostusmenettelyn 
käytön keskeyttämiseen, jotta 
markkinatilanteeseen voitaisiin reagoida 
tarvittaessa välittömästi.
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Or. en


