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***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0626),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 42 artiklan ensimmäisen alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0339/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 8. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon2,

– ottaa huomioon alueiden komitean 4. toukokuuta 2012 antaman lausunnon3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan, budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on lainsäätäjän kannalta 
vain ohjeellinen eikä sitä voida vahvistaa, ennen kuin on päästy sopimukseen 
ehdotuksesta asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C […], […], s. […]. Ei ole julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C […], […], s. […]. Ei ole julkaistu virallisessa lehdessä.
3 EUVL C […], […], s. […]. Ei ole julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen lausunnon1,

____________________

1 EUVL C […], […], s. […]. Ei ole 
julkaistu virallisessa lehdessä.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon alueiden komitean 
lausunnon1,
____________________

1 EUVL C […], […], s. […]. Ei ole 
julkaistu virallisessa lehdessä.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 1

Komission teksti Tarkistus

(1) Komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
antamassa tiedonannossa ”Yhteinen 

(1) Komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
antamassa tiedonannossa ”Yhteinen 
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maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, 
luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten 
hallita tulevat haasteet?” vahvistetaan 
vuoden 2013 jälkeisen yhteisen 
maatalouspolitiikan mahdolliset haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat. Tästä 
tiedonannosta käydyn keskustelun 
perusteella YMP olisi uudistettava ja 
uudistuksen olisi tultava voimaan 1 
päivästä tammikuuta 2014. Uudistuksen 
olisi koskettava kaikkia YMP:n 
päävälineitä, myös maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä (YMJ-asetus) […] 
annettua neuvoston asetusta (EU) N:o 
[KOM(2010) 799]. Uudistuksen laajuuden 
vuoksi on aiheellista kumota asetus 
(EY) N:o [KOM(2010)799] ja korvata se 
uudella YMJ-asetuksella. Uudistuksessa 
olisi myös mahdollisuuksien mukaan 
yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja 
yksinkertaistettava säännöksiä, erityisesti 
niitä, jotka koskevat useampaa kuin yhtä 
maataloussektoria, muun muassa 
varmistamalla, että komissio voi hyväksyä 
muita kuin toimenpiteiden keskeisiä osia 
delegoitujen säädösten avulla. 

maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, 
luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten 
hallita tulevat haasteet?” vahvistetaan 
vuoden 2013 jälkeisen yhteisen 
maatalouspolitiikan mahdolliset haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat. Tästä 
tiedonannosta käydyn keskustelun 
perusteella YMP olisi uudistettava ja 
uudistuksen olisi tultava voimaan 1 
päivästä tammikuuta 2014. Uudistuksen 
olisi koskettava kaikkia YMP:n 
päävälineitä, myös maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä (YMJ-asetus) annettua 
asetusta (EU) N:o 1234/2007. Uudistuksen 
laajuuden vuoksi on aiheellista kumota 
asetus (EY) N:o 1234/2007 ja korvata se 
uudella YMJ-asetuksella. Uudistuksessa 
olisi myös mahdollisuuksien mukaan 
yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja 
yksinkertaistettava säännöksiä, erityisesti 
niitä, jotka koskevat useampaa kuin yhtä 
maataloussektoria.

Or. fr

Perustelu

Delegoitujen säädösten on perustuttava perussopimuksen 290 artiklaan. Tarkistus on 
johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen 
koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 2

Komission teksti Tarkistus

(2) On erityisen tärkeää, että komissio 
toteuttaa valmistelutyön aikana 

(2) Tällä asetuksella vahvistetun 
järjestelmän moitteettoman toiminnan 
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asianmukaisia kuulemisia, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen tiettyjen, 
muiden kuin keskeisten osien 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi. Olisi 
syytä määritellä osat, joiden suhteen 
kyseistä toimivaltaa voidaan harjoittaa, 
samoin kuin edellytykset, joita kyseiseen 
säädösvallan siirtoon on sovellettava. On 
erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaisia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin 
sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 3

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (perussopimus) 43 artiklan 3 
kohdan mukaisesti neuvosto hyväksyy 
hintojen, maksujen, tukien ja 
määrällisten rajoitusten vahvistamiseen 
liittyvät toimenpiteet. Tässä asetuksessa 
olisi silloin, kun perussopimuksen 43 
artiklan 3 kohtaa sovelletaan, mainittava 
selkeyden vuoksi erikseen, että neuvosto 
hyväksyy toimenpiteet kyseisen kohdan 

Poistetaan.
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perusteella.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin 
sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa. 
Tähän asiaan ei pitäisi soveltaa perussopimuksen 43 artiklan 3 kohtaa. On korvattava YMJ-
asetuksen tätä koskevat säännökset yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja 
vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun neuvoston 
asetusehdotuksen (2011) 629 säännöksillä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 4

Komission teksti Tarkistus

(4) Tämän asetuksen olisi sisällettävä 
kaikki yhteisen markkinajärjestelyn 
keskeiset osat. Hintojen, maksujen, tukien 
ja määrällisten rajoitusten vahvistaminen 
liittyy joissakin tapauksissa
erottamattomasti mainittuihin keskeisiin 
osiin.

(4) Tämän asetuksen olisi sisällettävä 
kaikki yhteisen markkinajärjestelyn 
keskeiset osat. Hintojen, maksujen, tukien 
ja määrällisten rajoitusten vahvistaminen 
liittyy yleisesti erottamattomasti 
mainittuihin keskeisiin osiin.

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 7

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä asetuksessa ja muissa 
perussopimuksen 43 artiklan nojalla 
annetuissa säädöksissä viitataan 
yhdistetyn nimikkeistön tuotteiden 
kuvaukseen ja viittauksiin nimikkeisiin ja 
alanimikkeisiin. Yhteisen tullitariffin 
nimikkeistöön tehtävät muutokset voivat 
edellyttää teknisiä mukautuksia kyseisiin 

(7) Tässä asetuksessa viitataan yhdistetyn 
nimikkeistön tuotteiden kuvaukseen ja 
viittauksiin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin. 
Yhteisen tullitariffin nimikkeistöön 
tehtävät muutokset voivat edellyttää 
teknisiä mukautuksia tähän asetukseen. 
Komissiolle olisi osoitettava valtuudet 
mukauttaa säädöksiä perussopimuksen 
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asetuksiin. Komission olisi voitava 
toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä 
tällaisten mukautusten tekemiseksi. 
Maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen 
tullitariffin nimikkeistön 
mukautusmenettelystä 5 päivänä 
helmikuuta 1979 annettu neuvoston asetus 
(EY) N:o 234/79, jossa tällä hetkellä 
säädetään tällaisesta toimivallasta, olisi 
selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi 
kumottava, ja kyseinen toimivalta olisi 
sisällytettävä tähän asetukseen.

290 artiklan mukaisesti. 
Maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen 
tullitariffin nimikkeistön 
mukautusmenettelystä 5 päivänä 
helmikuuta 1979 annettu neuvoston asetus 
(EY) N:o 234/79, jossa tällä hetkellä 
säädetään tällaisesta toimivallasta, olisi 
selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi 
kumottava, ja uusi mukauttamismenettely 
olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

Or. fr

Perustelu

Perussopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä, joilla muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyn säädöksen muita kuin keskeisiä osia, annetaan siirretyn säädösvallan kautta. Ei 
myöskään voida antaa komissiolle vapaita käsiä muuttaa muita perussopimuksen 43 artiklan 
nojalla annettuja säädöksiä tämän asetuksen avulla. Kyseinen säädösvallan siirto on 
säädettävä aina kyseisessä säädöksessä. Tämä tarkistus seuraa 4 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 9

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta varmistetaan tuotannon 
suuntaaminen tiettyihin paddy- eli 
raakariisin lajikkeisiin, komission olisi 
voitava toteuttaa 
täytäntöönpanotoimenpiteitä julkisen 
interventiohinnan korotusten ja 
alennusten vahvistamisen suhteen. 

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus johtuu 14 artiklan 3 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 10

Komission teksti Tarkistus

(10) Viljalle, riisille, sokerille, kuivatulle 
rehulle, siemenille, oliiviöljylle ja 
syötäväksi tarkoitetuille oliiveille, 
pellavalle ja hampulle, hedelmille ja 
vihanneksille, banaaneille, maidolle ja 
maitotuotteille sekä silkkiäistoukille olisi 
vahvistettava markkinointivuodet, jotka 
olisi mahdollisuuksien mukaan 
mukautettava kunkin mainitun tuotteen 
biologisiin tuotantosykleihin.

(10) Viljalle, viinille, riisille, sokerille, 
kuivatulle rehulle, siemenille, oliiviöljylle 
ja syötäväksi tarkoitetuille oliiveille, 
pellavalle ja hampulle, hedelmille ja 
vihanneksille, hedelmä- ja 
vihannesjalosteille, banaaneille, maidolle 
ja maitotuotteille sekä silkkiäistoukille olisi 
vahvistettava markkinointivuodet, jotka 
olisi mahdollisuuksien mukaan 
mukautettava kunkin mainitun tuotteen 
biologisiin tuotantosykleihin. 

Or. fr

Perustelu

Asetuksen 6 artiklassa, johon tällä johdanto-osan kappaleella viitataan, vahvistetaan 
markkinointiajanjaksot myös viinille sekä hedelmä- ja vihannesjalosteille.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 11

Komission teksti Tarkistus

(11) Hedelmä- ja vihannesalan sekä 
hedelmä- ja vihannesjalostealan 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat markkinointivuosien 
vahvistamista kyseisille tuotteille. 

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus johtuu 6 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 13

Komission teksti Tarkistus

(13) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi 
säännöksille olisi luotava yhteinen rakenne 
säilyttäen samalla kullakin alalla 
noudatettava politiikka. Tästä syystä on 
aiheellista tehdä ero viitehintojen ja 
interventiohintojen välillä ja määritellä 
viimeksi mainitut erityisesti täsmentämällä, 
että ainoastaan julkista interventiota 
koskevat interventiohinnat vastaavat 
WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 3 
olevan 8 kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettuja sovellettuja säänneltyjä hintoja 
(hintaerotuki). Tässä yhteydessä olisi
ymmärrettävä, että markkinainterventiot 
voivat olla julkisia interventioita tai muita 
interventioita, joissa ei käytetä ennakolta 
vahvistettuja hintatietoja.

(13) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi 
säännöksille olisi luotava yhteinen rakenne 
säilyttäen samalla kullakin alalla 
noudatettava politiikka. Tästä syystä on 
aiheellista tehdä ero viitehintojen ja 
interventiohintojen välillä ja määritellä 
viimeksi mainitut erityisesti täsmentämällä, 
että ainoastaan julkista interventiota 
koskevat interventiohinnat vastaavat 
WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 3 
olevan 8 kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettuja sovellettuja säänneltyjä hintoja 
(hintaerotuki). On myös ymmärrettävä, että 
markkinainterventiot voivat olla julkisia 
interventioita ja yksityisen varastoinnin 
tukea tai muita interventioita, joissa ei 
käytetä kokonaisuudessaan tai osittain
ennakolta vahvistettuja hintatietoja.

Or. fr

Perustelu

Asetuksen I osaston I luvussa yksityisen varastoinnin tuki määritetään markkinaintervention 
muodoksi. Tiettyyn määrään yksityisen varastoinnin osalta hyväksyttäviä tuotteita sovelletaan 
kuitenkin edelleen asetuksessa erikseen mainittuja viitehintoja. Johdonmukaisuuden vuoksi on 
sisällytettävä uudelleen yksityinen varastointi interventiomuodoksi, joka perustuu ainakin 
osittain ennakolta vahvistettuihin hintatietoihin.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 14

Komission teksti Tarkistus

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella interventiojärjestelmän olisi 
oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden 
mukaan käytettävissä tiettyinä aikoina 
vuodesta, ja sen olisi kyseisinä aikoina 
oltava pysyvästi avoinna tai se olisi 
avattava markkinahinnoista riippuen. 

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella julkisen interventiojärjestelmän 
olisi oltava kunkin asianomaisen alan 
tarpeiden mukaan käytettävissä tiettyinä 
aikoina vuodesta, ja sen olisi kyseisinä 
aikoina oltava pysyvästi avoinna tai se olisi 
avattava markkinahinnoista riippuen.

Or. fr

Perustelu

Markkinainterventiot käsittävät pääasiassa julkiset interventiot ja varastointituen. 
Sekaannusten välttämiseksi on tärkeää käyttää täsmällisiä ilmaisuja.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Naudanliha-, sianliha- sekä 
lampaan- ja vuohenliha-aloilla 
sovellettavia unionin ruhojen 
luokitteluasteikkoja tarvitaan hintojen 
seurantaan ja interventiojärjestelyjen 
soveltamiseen kyseisillä aloilla. Lisäksi ne 
edistävät markkinoiden avoimuuden 
parantamista koskevan tavoitteen 
saavuttamista. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus johtuu 9 artiklaan ja liitteeseen III a tehdystä tarkistuksesta.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Yksityisen varastoinnin tuen pitäisi 
täyttää tavoitteensa markkinoiden 
vakauttamisesta ja kohtuullisen elintason 
varmistamisesta maatalousväestölle. 
Väline olisi siis käynnistettävä 
markkinahintoihin liittyvien 
indikaattorien perusteella, mutta myös 
vastauksena markkinoiden erityisen 
vaikeisiin taloudellisiin tilanteisiin ja 
erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joilla on 
merkittävä vaikutus maataloustuottajien 
voittomarginaaleihin.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seurausta 17 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 17

Komission teksti Tarkistus

(17) Markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
niiden edellytysten vahvistamista, joiden 
täyttyessä se voi päättää myöntää 
yksityisen varastoinnin tukea 
saavuttaakseen markkinoiden 
tasapainottamista ja markkinahintojen
vakauttamista koskevan tavoitteen ottaen 
huomioon markkinatilanteen. 

(17) Markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
niiden edellytysten vahvistamista, joiden 
täyttyessä se päättää myöntää yksityisen 
varastoinnin tukea saavuttaakseen 
markkinoiden tasapainottamista ja 
markkinahintojen vakauttamista koskevan 
tavoitteen ottaen huomioon 
markkinatilanteen.
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Or. fr

Perustelu

Seuraus 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan johdantolauseeseen tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 22

Komission teksti Tarkistus

(22) Jotta eri tuotteiden tarjontamuodot 
voitaisiin yhtenäistää markkinoiden 
avoimuuden, hintojen seurannan sekä
julkisten interventioiden ja yksityisen 
varastoinnin muodossa toteutettavien 
markkinoiden interventiojärjestelmien 
parantamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat naudanliha-, 
sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-
aloilla sovellettavia unionin 
luokitteluasteikkoja.

(22) Jotta eri tuotteiden tarjontamuodot 
voitaisiin yhtenäistää markkinoiden 
avoimuuden, hintojen seurannan sekä 
julkisten interventioiden ja yksityisen 
varastoinnin muodossa toteutettavien 
markkinoiden interventiojärjestelmien 
parantamiseksi sekä unionissa todettujen 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä naudanliha-, 
sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-
aloilla sovellettavien unionin 
luokitteluasteikkojen mukauttamiseksi ja 
päivittämiseksi.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus johtuu 18 artiklan 8 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Markkinoiden hallinnoinnin 
nykyisten välineiden vahvistamiseksi ja 
täydentämiseksi ja niiden moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi on otettava 
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käyttöön tarjonnan yksityiseen 
hallinnointiin ja eri toimijoiden 
koordinointiin perustuva väline. 
Toimijoilla olisi oltava mahdollisuus 
vetää markkinoilta tuote 
markkinointivuoden aikana merkittävän 
markkinakoon omaavien 
tuottajaorganisaatioiden hyväksyttyjen 
yhdistysten kautta.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 17 a artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Jotta vältetään se, että välineellä 
olisi YMP:n tavoitteiden vastaisia 
vaikutuksia tai että se häiritsisi 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä sen toimintaa ja 
aktivointia koskevien sääntöjen 
vahvistamiseksi. Lisäksi sen 
varmistamiseksi, että väline on 
yhteensopiva unionin lainsäädännön 
kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia säädöksiä, jotka 
koskevat sen rahoitukseen liittyviä 
sääntöjä, myös tapauksissa, jossa se 
katsoo tarpeelliseksi myöntää yksityisen 
varastoinnin tukea. 

Or. fr fr
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Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 17 a artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 25

Komission teksti Tarkistus

(25) Lapsia olisi kannustettava
kuluttamaan hedelmiä ja vihanneksia sekä 
maitotuotteita muun muassa lisäämällä 
pysyvästi hedelmien ja vihannesten osuutta 
lasten ruokavaliossa vaiheessa, jossa 
heidän ruokailutottumuksensa 
muotoutuvat. Sen vuoksi olisi edistettävä 
unionin tukea, jolla rahoitetaan tai 
osarahoitetaan tällaisten tuotteiden 
toimittamista oppilaitoksissa oleville 
lapsille. 

(25) Lasten kannustamiseksi 
omaksumaan terveelliset 
ruokailutottumukset heitä olisi 
rohkaistava kuluttamaan hedelmiä ja 
vihanneksia sekä maitotuotteita muun 
muassa lisäämällä pysyvästi hedelmien ja 
vihannesten osuutta lasten ruokavaliossa 
vaiheessa, jossa heidän 
ruokailutottumuksensa muotoutuvat. Sen 
vuoksi olisi edistettävä unionin tukea, jolla 
rahoitetaan tai osarahoitetaan tällaisten 
tuotteiden toimittamista oppilaitoksissa, 
esikouluissa ja koulujen ulkopuolella
oleville lapsille. Näin ohjelmat edistäisivät 
osaltaan myös YMP:n tavoitteiden 
täyttymistä, joita ovat muun muassa 
maataloudesta saatavien ansioiden 
paraneminen, markkinoiden 
vakauttaminen sekä elintarvikkeiden 
nykyisen ja tulevan saatavuuden 
varmistaminen.

Or. fr

Perustelu

Asetuksessa on syytä palauttaa mieliin kahden ohjelman alkuperäiset taloudelliset tavoitteet 
ja lähentää niiden tavoitteita YMP:n tavoitteisiin sellaisina kuin ne esitetään 
perussopimuksessa. 
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 26

Komission teksti Tarkistus

(26) Kyseisten järjestelmien moitteettoman 
budjettihallinnon varmistamiseksi kullekin 
järjestelmälle olisi vahvistettava aiheelliset 
säännökset. Unionin tukea ei pitäisi käyttää 
korvaamaan olemassa olevien kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien rahoitusta. 
Talousarviorajoitusten vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
korvata oma rahoitusosuutensa 
järjestelmässä yksityiseltä sektorilta 
saatavilla rahoitusosuuksilla. 
Kouluhedelmäjärjestelmän tehostamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
liitännäistoimenpiteistä, joihin jäsenvaltiot 
voisivat myöntää kansallista tukea.

(26) Kyseisten ohjelmien moitteettoman 
budjettihallinnon varmistamiseksi kullekin 
järjestelmälle olisi vahvistettava aiheelliset 
säännökset. Unionin tukea ei pitäisi käyttää 
korvaamaan olemassa olevien hedelmien, 
vihannesten ja maitotuotteiden kulutusta 
kouluissa koskevien kansallisten ohjelmien 
rahoitusta. Talousarviorajoitusten vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
korvata oma rahoitusosuutensa 
mahdollisissa hedelmien ja vihannesten 
kulutusta kouluissa koskevissa ohjelmissa 
yksityiseltä sektorilta saatavilla 
rahoitusosuuksilla. Hedelmien ja 
vihannesten kulutusta kouluissa 
koskevien ohjelmiensa tehostamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
liitännäistoimenpiteistä, joihin jäsenvaltiot 
voisivat myöntää kansallista tukea. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seurausta 20 a–26 artiklaan tehdyistä tarkistuksista. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 27

Komission teksti Tarkistus

(27) Lasten terveellisten 
ruokailutottumusten edistämiseksi, 
unionin varojen tehokkaan ja kohdennetun 
käytön varmistamiseksi ja järjestelmää 
koskevan tietoisuuden lisäämiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

(27) Sen varmistamiseksi, että ohjelman 
täytäntöönpano täyttää tehokkaasti sille 
asetetut tavoitteet, unionin varojen 
tehokkaan ja kohdennetun käytön 
varmistamiseksi ja tukiohjelmaa koskevan 
tietoisuuden lisäämiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
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tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia kouluhedelmäjärjestelmään 
liittyviä delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraavaa: tuotteet, joille ei voida 
myöntää tukea kyseisestä järjestelmästä; 
järjestelmän kohderyhmä; kansalliset tai 
alueelliset strategiat, joita jäsenvaltioiden 
on laadittava tukea saadakseen, 
liitännäistoimenpiteet mukaan lukien; tuen 
hakijoiden hyväksyminen ja valinta; 
objektiiviset perusteet tuen jakamiseksi 
jäsenvaltioiden kesken, tuen alustava 
jakautuminen jäsenvaltioiden kesken ja 
menettely tuen uudelleenjakamiseksi 
jäsenvaltioiden kesken saatujen 
hakemusten perusteella; tukikelpoiset 
kustannukset, mukaan lukien mahdollisuus 
vahvistaa tällaisille kustannuksille 
enimmäismäärä; ja järjestelmään 
osallistuvien jäsenvaltioiden velvollisuus 
tiedottaa unionin asemasta järjestelmän 
tukijana.

290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
hedelmien ja vihannesten kulutusta 
kouluissa koskeviin ohjelmiin liittyviä 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
seuraavaa: tuotteet, joille ei voida myöntää 
tukea kyseisestä ohjelmasta; ohjelman
kohderyhmä; kansalliset tai alueelliset 
strategiat, joita jäsenvaltioiden on 
laadittava tukea saadakseen 
liitännäistoimenpiteet mukaan lukien; tuen 
hakijoiden hyväksyminen ja valinta; tuen 
alustavan jakautumisen lisäperusteet ja 
menettely tuen uudelleenjakamiseksi 
jäsenvaltioiden kesken saatujen 
hakemusten perusteella; tukikelpoiset 
kustannukset, mukaan lukien mahdollisuus 
vahvistaa tällaisille kustannuksille 
enimmäismäärä; seuranta ja arviointi; ja 
niiden edellytysten vahvistaminen, joiden 
mukaan jäsenvaltiot huolehtivat 
tukiohjelmaan osallistumisensa 
julkistamisesta ja tiedottavat unionin 
asemasta järjestelmän tukijana. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seurausta 20 a–26 artiklaan tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 28

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
maitotuotteiden kulutustottumusten 
kehitys ja maitotuotteiden markkinoiden 
innovaatiot ja kehitys, varmistaa, että 
soveltuvat tuensaajat ja hakijat ovat 
oikeutettuja tukeen ja edistää tietoisuutta 
tukijärjestelmästä, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 

(28) Sen varmistamiseksi, että ohjelman 
täytäntöönpano täyttää tehokkaasti sille 
asetetut tavoitteet, että soveltuvat 
tuensaajat ja hakijat ovat oikeutettuja 
tukeen ja edistetään tietoisuutta 
tukiohjelmasta, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan 
siirron nojalla annettavia 
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säädösvallan siirron nojalla annettavia 
koulumaitojärjestelmään liittyviä 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
seuraavaa: tuotteet, joille ei voida myöntää 
tukea kyseisestä järjestelmästä; kansalliset 
tai alueelliset strategiat, joita 
jäsenvaltioiden on laadittava tukea 
saadakseen, ja järjestelmän kohderyhmä; 
tuen myöntämisedellytykset; toimien 
toteutumisen takaavan vakuuden 
asettaminen, jos tuesta maksetaan ennakko; 
seuranta ja arviointi; ja oppilaitoksille 
asetettu edellytys tiedottaa unionin 
asemasta järjestelmän tukijana.

koulumaitojärjestelmään liittyviä 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
seuraavaa: tuotteet, joille voidaan myöntää 
tukea kyseisestä ohjelmasta; kansalliset tai 
alueelliset strategiat, joita jäsenvaltioiden 
on laadittava tukea saadakseen, ja 
järjestelmän kohderyhmä; tuen hakijoiden 
hyväksyminen ja valinta; tuen 
myöntämisedellytykset; toimien 
toteutumisen takaavan vakuuden 
asettaminen, jos tuesta maksetaan ennakko; 
seuranta ja arviointi; ja niiden edellytysten 
vahvistaminen, joiden mukaan 
jäsenvaltiot huolehtivat tukiohjelmaan 
osallistumisensa julkistamisesta ja 
tiedottavat unionin asemasta järjestelmän 
tukijana. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seurausta 20 a–26 artiklaan tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 31

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta voidaan varmistaa, että 
oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien toimijaorganisaatioiden osalta 
säädetty tuki täyttää oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon 
laadun parantamista koskevan tavoitteensa 
ja että oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien toimijaorganisaatiot 
noudattavat velvollisuuksiaan, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat edellytyksiä 
toimijaorganisaatioiden hyväksymiseksi 
kyseisen tukijärjestelmän soveltamista 

(31) Jotta voidaan varmistaa, että 
oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien toimijaorganisaatioiden osalta 
säädetty tuki täyttää oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon 
laadun parantamista koskevan tavoitteensa 
ja että oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien toimijaorganisaatiot 
noudattavat velvollisuuksiaan, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat edellytyksiä 
toimijaorganisaatioiden hyväksymiseksi 
kyseisen tukijärjestelmän soveltamista 
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varten ja tällaisen hyväksynnän 
keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi;
toimenpiteitä, joille voidaan myöntää 
unionin rahoitusta; unionin rahoituksen 
jakautumista erityisiin toimenpiteisiin; 
toimia ja kustannuksia, joihin ei voida 
myöntää unionin rahoitusta; ja 
toimintaohjelmien valintaa ja hyväksymistä 
sekä vakuuden asettamisen edellyttämistä. 

varten, siitä kieltäytymiseksi ja tällaisen 
hyväksynnän keskeyttämiseksi tai 
peruuttamiseksi; toimenpiteiden 
yksityiskohtia, joille voidaan myöntää 
unionin rahoitusta; unionin rahoituksen 
jakautumista erityisiin toimenpiteisiin; 
toimia ja kustannuksia, joihin ei voida 
myöntää unionin rahoitusta; ja 
toimintaohjelmien valintaa ja hyväksymistä 
sekä vakuuden asettamisen edellyttämistä. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus johtuu 28 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Hedelmä- ja vihannesalan 
toimintaohjelmien paremman 
tehokkuuden ja erityisesti kriisien 
ehkäisemis- ja hallintatoimenpiteiden 
varmistamiseksi ne on annettava 
markkinoilla merkittävän koon omaavien 
rakenteiden täytäntöönpantaviksi. On siis 
tärkeää, että tuottajaorganisaatioiden 
yhdistyksiä rohkaistaan esittämään ja 
johtamaan toimintaohjelmia ja kriisien 
ehkäisemis- ja hallintatoimenpiteitä 
kokonaisuudessaan tai osittain.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seurausta 30, 31 ja 32 artiklaan tehdyistä tarkistuksista.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 35

Komission teksti Tarkistus

(35) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
myönnettävä tukea tuottajaryhmien 
perustamiseen kaikilla aloilla osana 
maaseudun kehittämispolitiikkaa, joten 
hedelmä- ja vihannesalan erityistuki olisi 
lakkautettava.

(35) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
myönnettävä tukea tuottajaryhmien 
perustamiseen kaikilla aloilla osana 
maaseudun kehittämispolitiikkaa, joten 
hedelmä- ja vihannesalan tuottajaryhmien 
perustamisen erityistuki olisi 
lakkautettava.

Or. fr

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 40

Komission teksti Tarkistus

(40) Kansallisten tukiohjelmien yhtenä 
tärkeimpänä tukikelpoisena toimenpiteenä
olisi oltava unionin viinien 
menekinedistäminen ja markkinointi 
kolmansissa maissa. Määrärahoja olisi 
edelleen myönnettävä rakenneuudistukseen 
ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen, koska 
nämä toimet vaikuttavat alaan 
positiivisesti. Tukea olisi myönnettävä
myös alalla tehtäviin investointeihin, joilla 
pyritään parantamaan yritysten 
taloudellista suorituskykyä sinällään. 
Sivutuotteiden tislaustuen olisi oltava 
niiden jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka 
haluavat käyttää tällaista välinettä viinin 
laadun varmistamiseen samalla ympäristöä 
suojellen.

(40) Kansallisten tukiohjelmien yhtenä 
tärkeimpänä tukikelpoisena toimenpiteenä 
olisi oltava unionin viinien 
menekinedistäminen ja markkinointi 
kolmansissa maissa. Myös tutkimus- ja 
kehittämistoimille on myönnettävä tukea 
ottaen huomioon niiden merkityksen 
Euroopan viininviljelyalan 
kilpailukyvylle. Määrärahoja olisi edelleen 
myönnettävä rakenneuudistukseen ja uusiin 
lajikkeisiin siirtymiseen, koska nämä 
toimet vaikuttavat alaan positiivisesti. 
Tukea olisi myönnettävä myös alalla 
tehtäviin investointeihin, joilla pyritään 
parantamaan yritysten taloudellista 
suorituskykyä sinällään. Sivutuotteiden 
tislaustuen olisi oltava niiden 
jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka 
haluavat käyttää tällaista välinettä viinin 
laadun varmistamiseen samalla ympäristöä 
suojellen.
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Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 43 a artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 42

Komission teksti Tarkistus

(42) Säännökset, jotka koskevat 
viininviljelijöille myönnettävää tukea 
myöntämällä jäsenvaltioiden vahvistamia 
tukioikeuksia, on muutettu lopullisiksi. 
Sen vuoksi ainoa tällainen tuki, jota 
voidaan myöntää, on tuki, josta 
jäsenvaltiot päättävät viimeistään 
1 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EU) N:o [KOM(2011)799] 137 artiklan 
nojalla ja kyseisessä säännöksessä 
vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 42 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 43

Komission teksti Tarkistus

(43) Jotta voidaan varmistaa, että viinialan 
tukiohjelmien tavoitteet saavutetaan ja että 
unionin varoja käytetään kohdennetusti, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraavaa: säännöt, jotka liittyvät 
vastuuseen menoista päivän, jona 

(43) Jotta voidaan varmistaa, että viinialan 
tukiohjelmien tavoitteet saavutetaan ja että 
unionin varoja käytetään kohdennetusti, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraavaa: säännöt, jotka liittyvät 
vastuuseen menoista päivän, jona 
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tukiohjelmat vastaanotetaan ja jona 
tukiohjelmiin tehdään muutoksia sekä 
niiden soveltamisen alkamispäivän 
välisenä aikana; säännöt, jotka liittyvät 
tukitoimenpiteiden 
tukikelpoisuuskriteereihin, tukikelpoisten 
menojen ja toimien tyyppiin, tukeen 
kelpaamattomiin toimenpiteisiin ja 
toimenpidekohtaiseen tuen 
enimmäistasoon; säännöt, jotka liittyvät 
tukiohjelmien muuttamiseen sen jälkeen, 
kun ne ovat tulleet sovellettaviksi; säännöt, 
jotka liittyvät ennakkomaksuja koskeviin 
vaatimuksiin ja kynnyksiin, mukaan lukien 
vaatimus vakuudesta, jos tuesta maksetaan 
ennakko; säännöt, jotka sisältävät yleisiä 
säännöksiä ja määritelmiä tukiohjelmien 
soveltamiseksi; säännöt, joiden 
tarkoituksena on välttää tukitoimenpiteiden 
väärinkäyttö ja hankkeiden kaksinkertainen 
rahoitus; säännöt, joiden mukaan tuottajien 
on poistettava markkinoilta viiniyttämisen 
sivutuotteet, ylimääräisen hallintotaakan 
välttämiseksi kyseiseen velvollisuuteen 
myönnettävät poikkeukset sekä tislaajien 
vapaaehtoista sertifiointia koskevat 
säännökset; säännöt, joissa vahvistetaan 
vaatimukset, joihin jäsenvaltioiden on 
sitouduttava tukitoimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi, sekä rajoitukset 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
tukitoimenpiteiden soveltamisalan kanssa; 
säännöt, jotka koskevat tuensaajille 
suoritettavia maksuja, mukaan lukien 
vakuutusedustajien välityksellä 
suoritettavat maksut. 

tukiohjelmat vastaanotetaan ja jona 
tukiohjelmiin tehdään muutoksia sekä 
niiden soveltamisen alkamispäivän 
välisenä aikana; säännöt, jotka liittyvät 
tukitoimenpiteiden 
tukikelpoisuuskriteereihin, tukikelpoisten 
menojen ja toimien tyyppiin, tukeen 
kelpaamattomiin toimenpiteisiin ja 
toimenpidekohtaiseen tuen 
enimmäistasoon; säännöt, jotka liittyvät 
tukiohjelmien muuttamiseen sen jälkeen, 
kun ne ovat tulleet sovellettaviksi; säännöt, 
jotka liittyvät ennakkomaksuja koskeviin 
vaatimuksiin ja kynnyksiin, mukaan lukien 
vaatimus vakuudesta, jos tuesta maksetaan 
ennakko; säännöt, joiden tarkoituksena on 
välttää tukitoimenpiteiden väärinkäyttö ja 
hankkeiden kaksinkertainen rahoitus; 
säännöt, joiden mukaan tuottajien on 
poistettava markkinoilta viiniyttämisen 
sivutuotteet, ylimääräisen hallintotaakan 
välttämiseksi kyseiseen velvollisuuteen 
myönnettävät poikkeukset sekä tislaajien 
vapaaehtoista sertifiointia koskevat 
säännökset; säännöt, joissa vahvistetaan 
vaatimukset, joihin jäsenvaltioiden on 
sitouduttava tukitoimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi,

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 50 artiklan tarkistamisesta.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 44

Komission teksti Tarkistus

(44) Mehiläishoidolle on ominaista 
tuotantoedellytysten ja -tasojen 
monimuotoisuus sekä taloudellisten 
toimijoiden hajaannus ja epäyhtenäisyys 
niin tuotannon kuin kaupan pitämisen 
vaiheissa. Lisäksi varroapunkin 
lisääntyminen viime vuosina useissa 
jäsenvaltioissa ja tämän tuholaisen 
hunajantuotannolle aiheuttamat vaikeudet 
edellyttävät, että unionin toimia jatketaan, 
sillä varroapunkkia ei voida kokonaan 
hävittää ja se on käsiteltävä sallituilla 
tuotteilla. Näissä olosuhteissa ja 
mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan 
pitämisen kehittämiseksi unionissa alalle 
on tarpeen laatia joka kolmas vuosi 
kansalliset ohjelmat 
mehiläishoitotuotteiden tuotannon ja 
kaupan pitämisen yleisten edellytysten 
parantamiseksi. Unionin olisi osallistuttava 
kyseisten kansallisten ohjelmien 
rahoitukseen.

(44) Mehiläishoidolle on ominaista 
tuotantoedellytysten ja -tasojen 
monimuotoisuus sekä taloudellisten 
toimijoiden hajaannus ja epäyhtenäisyys 
niin tuotannon kuin kaupan pitämisen 
vaiheissa. Lisäksi tiettyjen mehiläispesiin 
kohdistuvien vaarojen ja erityisesti
varroapunkin lisääntyminen viime vuosina 
useissa jäsenvaltioissa ja tämän tuholaisen 
hunajantuotannolle aiheuttamat vaikeudet 
edellyttävät, että unionin toimia jatketaan, 
sillä varroapunkkia ei voida kokonaan 
hävittää ja se on käsiteltävä sallituilla 
tuotteilla. Näissä olosuhteissa ja 
mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan 
pitämisen kehittämiseksi unionissa alalle 
on tarpeen laatia joka kolmas vuosi 
kansalliset ohjelmat 
mehiläishoitotuotteiden tuotannon ja 
kaupan pitämisen yleisten edellytysten 
parantamiseksi. Unionin olisi osallistuttava 
kyseisten kansallisten ohjelmien 
rahoitukseen.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 52 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 45

Komission teksti Tarkistus

(45) Mehiläishoitoon myönnettävien 
unionin varojen kohdennetun käytön 
varmistamiseksi komissiolle olisi 

(45) Mehiläishoitoon myönnettävien 
unionin varojen kohdennetun käytön 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
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siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä, jotka voivat sisältyä 
mehiläishoito-ohjelmaan, kansallisten 
ohjelmien sisältöön liittyviä velvollisuuksia 
koskevia sääntöjä, niiden laatimista ja 
asiaan liittyviä tutkimuksia sekä 
edellytyksiä unionin rahoitusosuuden 
jakamiseksi kullekin 
osallistujajäsenvaltiolle. 

siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteiden yksityiskohtia, jotka voivat 
sisältyä mehiläishoito-ohjelmaan, 
kansallisten ohjelmien sisältöön liittyviä 
velvollisuuksia koskevia sääntöjä, niiden 
laatimista ja asiaan liittyviä tutkimuksia 
sekä edellytyksiä unionin rahoitusosuuden 
jakamiseksi kullekin 
osallistujajäsenvaltiolle. 

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 53 artiklan tarkistamisesta.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 50

Komission teksti Tarkistus

(50) Jotta taattaisiin, että kaikki tuotteet 
ovat laadultaan virheettömiä, aitoja ja 
myyntikelpoisia, ja rajoittamatta 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 
päivänä tammikuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista, 
edellä mainitussa komission tiedonannossa 
suunniteltu kaupan pitämisen yleinen 
perusvaatimus olisi asianmukainen 
tuotteille, joihin ei sovelleta ala- tai
tuotekohtaisia kaupan pitämisen 
vaatimuksia. Jos tällaiset tuotteet ovat 
jonkin tapauskohtaisesti sovellettavan 
kansainvälisen standardin mukaisia, 
kyseiset tuotteet olisi katsottava kaupan 
pitämisen yleisvaatimuksen mukaisiksi.

(50) Jotta taattaisiin, että kaikki tuotteet 
ovat laadultaan virheettömiä, aitoja ja 
myyntikelpoisia, ja rajoittamatta 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 
päivänä tammikuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista, 
edellä mainitussa komission tiedonannossa 
suunniteltu kaupan pitämisen yleinen 
perusvaatimus olisi asianmukainen 
tuotteille, joihin ei sovelleta ala- tai 
tuotekohtaisia kaupan pitämisen 
vaatimuksia. Jos tällaiset tuotteet ovat 
jonkin tapauskohtaisesti sovellettavan 
kansainvälisen standardin mukaisia, 
kyseiset tuotteet olisi katsottava kaupan 
pitämisen yleisvaatimuksen mukaisiksi. 
Unionin lainsäädäntöä ja 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
rajoittamatta jäsenvaltioille olisi kuitenkin 
jätettävä toimivalta antaa tai pitää 
voimassa niitä aloja tai tuotteita koskevia 
kansallisia säännöksiä, joihin sovelletaan 
kaupan pitämisen yleistä vaatimusta, tai 
niitä aloja tai tuotteita koskevia 
säännöksiä, joihin sovelletaan erityisiä 
kaupan pitämisen vaatimuksia, niiden 
osatekijöiden osalta, joita ei 
nimenomaisesti yhdenmukaisteta tällä 
asetuksella.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 56 artiklan tarkistamisesta. Toistetaan maatalousvaliokunnan kaupan 
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pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen N:o 2010/738 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Kaupan pitämisen vaatimukset olisi 
selkeästi eriteltävä pakollisiin sääntöihin 
ja vapaaehtoisiin varattuihin ilmaisuihin. 
Vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen olisi 
edelleen oltava kaupan pitämisen 
vaatimusten tavoitteita tukevia, ja tästä 
syystä niiden soveltamisala olisi rajattava 
perussopimuksen liitteessä I lueteltuihin 
tuotteisiin.

Or. fr

(Tarkistus 3 mietinnössä A7-0281/2011)

Perustelu

Tarkistus on seurausta 67 a–67e artiklaan tehdyistä tarkistuksista. Toistetaan 
maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen N:o 
2010/738 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 b) Tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja selkeyden vuoksi nykyisiä 
vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja olisi 
säänneltävä tällä asetuksella.

Or. fr fr

(Tarkistus 4 mietinnössä A7-0281/2011)
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Perustelu

Tarkistus on seurausta 67 a–67e artiklaan tehdyistä tarkistuksista. Toistetaan 
maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen N:o 
2010/738 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 56

Komission teksti Tarkistus

(56) On aiheellista säätää kolmansista 
maista tuotaviin tuotteisiin sovellettavista 
erityissäännöistä sikäli kuin kolmansissa 
maissa voimassa olevat kansalliset 
säännökset antavat perusteet poiketa 
kaupan pitämisen vaatimuksista, jos 
niiden vastaavuus unionin lainsäädännön 
kanssa voidaan taata.

(56) On aiheellista säätää 
perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti hyväksytyistä kolmansista 
maista tuotaviin tuotteisiin sovellettavista 
erityissäännöistä, joissa määritetään 
edellytykset, joilla tuontituotteiden 
katsotaan noudattavan unionin kaupan 
pitämisen vaatimuksia vastaavalla tasolla 
ja joiden ansiosta voidaan toteuttaa 
poikkeustoimenpiteitä säännöistä, joiden 
mukaan näiden tuotteiden kaupan 
pitämiseen sovelletaan näitä vaatimuksia, 
sekä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka 
koskevat kaupan pitämisen vaatimusten 
soveltamista unionista vietäviin 
tuotteisiin.

Or. fr

Perustelu

Seuraus 66 artiklaan ja johdanto-osan kappaleeseen 61 osittain tehdystä tarkistuksesta. Tällä 
tarkistuksella on viitattava 66 artiklaan.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 58

Komission teksti Tarkistus

(58) Markkinatilanteen muutoksiin 
reagoimiseksi alojen erityispiirteet 
huomioon ottaen komissiolle olisi 

(58) Markkinatilanteen muutoksiin 
reagoimiseksi alojen erityispiirteet 
huomioon ottaen komissiolle olisi 
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siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
säädöksiä, joilla vahvistetaan tai 
muutetaan kaupan pitämisen 
yleisvaatimukseen liittyviä edellytyksiä tai 
poiketaan niistä, ja 
vaatimuksenmukaisuutta koskevia 
sääntöjä.

siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
säädöksiä, joilla täydennetään tai 
muutetaan kaupan pitämisen 
yleisvaatimukseen liittyviä edellytyksiä tai 
poiketaan niistä, ja 
vaatimuksenmukaisuutta koskevia 
sääntöjä.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 57 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 61

Komission teksti Tarkistus

(61) Unionin ja eräiden kolmansien 
maiden välisen kaupan erityispiirteiden 
sekä eräiden maataloustuotteiden ja kunkin 
alan erityisluonteen huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat kuhunkin kaupan pitämisen 
vaatimukseen sovellettavaa sallittua 
poikkeamaa, jonka ylittyessä koko tuote-
erä olisi katsottava vaatimuksen 
vastaiseksi, ja sääntöjä sellaisten 
edellytysten määrittelemiseksi, joilla 
tuontituotteiden katsotaan noudattavan 
unionin kaupan pitämisen vaatimuksia 
vastaavalla tasolla ja joiden ansiosta 
voidaan toteuttaa toimenpiteitä niistä 
säännöistä poikkeamiseksi, joiden 
mukaan tuotteita voidaan pitää unionissa 
kaupan ainoastaan kyseisten vaatimusten 
mukaisesti, ja joissa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kaupan pitämisen 

(61) Eräiden maataloustuotteiden ja kunkin 
alan erityisluonteen huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat kuhunkin kaupan pitämisen 
vaatimukseen sovellettavaa sallittua 
poikkeamaa, jonka ylittyessä koko tuote-
erä olisi katsottava vaatimuksen 
vastaiseksi. 
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vaatimusten soveltamista unionista 
vietäviin tuotteisiin. 

Or. fr

Perustelu

Seuraus johdanto-osan 56 kappaleeseen tehdystä tarkistuksesta. Tällä tarkistuksella on 
viitattava 61 artiklaan.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 69

Komission teksti Tarkistus

(69) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
rajatulla maantieteellisellä alueella 
tapahtuvan tuotannon erityispiirteet, 
varmistaa tuotteiden laatu ja jäljitettävyys 
ja turvata tuottajien tai toimijoiden lailliset 
oikeudet tai oikeutetut edut, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat maantieteellisen alueen 
rajaamista koskevia periaatteita ja rajatulla 
maantieteellisellä alueella tapahtuvaan 
tuotantoon liittyviä määritelmiä,
rajoituksia ja poikkeuksia; edellytyksiä, 
joilla tuote-eritelmiin voi sisältyä 
lisävaatimuksia; tuote-eritelmän osia; 
hakijatyyppejä, jotka voivat hakea suojaa 
alkuperänimitykselle tai maantieteelliselle 
merkinnälle; menettelyjä, joita on 
noudatettava haettaessa 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän suojaa, mukaan lukien alustavat 
kansalliset menettelyt, komission 
suorittama hakemuksen tutkiminen, 
vastaväitemenettelyt sekä suojattujen 
alkuperänimitysten tai suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen muuttamista 
tai peruuttamista koskeva menettely; rajat 
ylittävää suojaa koskeviin hakemuksiin 

(69) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
rajatulla maantieteellisellä alueella 
tapahtuvan tuotannon erityispiirteet, 
varmistaa tuotteiden laatu ja jäljitettävyys 
ja turvata tuottajien tai toimijoiden lailliset 
oikeudet tai oikeutetut edut, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat maantieteellisen alueen 
rajaamista koskevia täydentäviä 
yksityiskohtia ja rajatulla maantieteellisellä 
alueella tapahtuvaan tuotantoon liittyviä 
rajoituksia ja poikkeuksia; edellytyksiä, 
joilla tuote-eritelmiin voi sisältyä 
lisävaatimuksia; tuote-eritelmän osia; 
hakijatyyppejä, jotka voivat hakea suojaa 
alkuperänimitykselle tai maantieteelliselle 
merkinnälle; menettelyjä, joita on 
noudatettava haettaessa 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän suojaa, mukaan lukien alustavat 
kansalliset menettelyt, komission 
suorittama hakemuksen tutkiminen, 
vastaväitemenettelyt sekä suojattujen 
alkuperänimitysten tai suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen muuttamista 
tai peruuttamista koskeva menettely; rajat 
ylittävää suojaa koskeviin hakemuksiin 
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sovellettavia menettelyjä; kolmannessa 
maassa sijaitsevia maantieteellisiä alueita 
koskeviin hakemuksiin sovellettavia 
menettelyjä; päivämäärää, josta alkaen 
suoja on voimassa; menettelyjä, jotka 
liittyvät tuote-eritelmien muutoksiin; ja 
päivämäärää, jona muutos tulee voimaan. 

sovellettavia menettelyjä; kolmannessa 
maassa sijaitsevia maantieteellisiä alueita 
koskeviin hakemuksiin sovellettavia 
menettelyjä; päivämäärää, josta alkaen 
suoja on voimassa; menettelyjä, jotka 
liittyvät tuote-eritelmien muutoksiin; ja 
päivämäärää, jona muutos tulee voimaan. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus johtuu 86 artiklan 2 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 74

Komission teksti Tarkistus

(74) Jotta voidaan varmistaa käytössä 
olevien merkintäkäytäntöjen sekä 
merkintöjä ja esillepanoa koskevien 
horisontaalisten sääntöjen noudattaminen, 
ottaa huomioon viinialan erityispiirteet, 
taata sertifiointi-, hyväksymis- ja 
tarkastusmenettelyjen tehokkuus, 
toimijoiden oikeutetut edut sekä se, ettei 
talouden toimijoille aiheudu haittaa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat poikkeuksellisia olosuhteita, jotka 
oikeuttavat jättämään pois viittauksen 
suojattuun alkuperänimitykseen tai 
suojattuun maantieteelliseen merkintään, 
muiden kuin tässä asetuksessa säädettyjen 
merkintöjen esillepanoa ja käyttöä, eräitä 
pakollisia merkintöjä, vapaaehtoisia 
merkintöjä ja esillepanoa, tarpeellisia 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä 
merkinnällä varustettujen viinien 
merkintöjä ja esillepanoa silloin kun 
asianomainen alkuperänimitys tai 

(74) Jotta voidaan varmistaa käytössä 
olevien merkintäkäytäntöjen sekä 
merkintöjä ja esillepanoa koskevien 
horisontaalisten sääntöjen noudattaminen, 
ottaa huomioon viinialan erityispiirteet, 
taata sertifiointi-, hyväksymis- ja 
tarkastusmenettelyjen tehokkuus, 
toimijoiden oikeutetut edut sekä se, ettei 
talouden toimijoille aiheudu haittaa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat poikkeuksellisia olosuhteita, jotka 
oikeuttavat jättämään pois viittauksen 
suojattuun alkuperänimitykseen tai 
suojattuun maantieteelliseen merkintään, 
muiden kuin tässä asetuksessa säädettyjen 
merkintöjen esillepanoa ja käyttöä, eräitä 
pakollisia merkintöjä, vapaaehtoisia 
merkintöjä ja esillepanoa, tarpeellisia 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä 
merkinnällä varustettujen viinien 
merkintöjä ja esillepanoa silloin kun 
asianomainen alkuperänimitys tai 
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maantieteellinen merkintä on 
asianmukaisten vaatimusten mukainen, 
ennen 1 päivää elokuuta 2009 markkinoille 
saatettua ja etiketöityä viiniä sekä 
merkintöjä ja esillepanoa koskevia 
poikkeuksia.

maantieteellinen merkintä on 
asianmukaisten vaatimusten mukainen, 
ennen 1 päivää elokuuta 2009 markkinoille 
saatettua etiketöityä viiniä sekä 
vientimerkintöjä ja esillepanoa koskevia 
poikkeuksia.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus johtuu 99 artiklan 6 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(82 a) Samanaikaisesti perinteisten 
viininviljelyalueiden taloudellisista, 
sosiaalisista, ympäristöä ja maankäytön 
suunnittelua koskevista syistä ja 
eurooppalaisten viininviljelytuotteiden 
valvonnan, monimuotoisuuden, maineen 
ja laadun vaatimuksia pidemmälle 
menevistä syistä viininviljelyalan 
nykyinen istutusoikeuksien järjestelmä on 
syytä pitää voimassa ainakin 
vuoteen 2030.

Or. fr

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 83

Komission teksti Tarkistus

(83) Sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan 
viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullisen tasapainon varmistamiseksi 
tarvitaan erityisiä välineitä vielä 

(83) Sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan 
viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullisen tasapainon varmistamiseksi 
erityiset välineet ovat edelleen tarpeen. 
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kiintiöjärjestelmän päättymisen 
jälkeenkin. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
näiden välisiä sopimuksia koskevat 
vakiosäännökset.

Sen vuoksi olisi vahvistettava näiden 
välisiä sopimuksia koskevat 
vakiosäännökset. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seurausta sokerialan kiintiöiden jatkamisesta.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 84

Komission teksti Tarkistus

(84) Jotta voidaan ottaa huomioon 
sokerialan erityispiirteet ja kaikkien 
osapuolten edut, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia säädöksiä, jotka koskevat 
tällaisia sopimuksia, erityisesti 
sokerijuurikkaan osto-, toimitus-, 
haltuunotto- ja maksuehtojen osalta.

(84) Jotta voidaan ottaa huomioon 
sokerialan erityispiirteet ja kaikkien 
osapuolten edut, on laadittava tiettyjä 
sääntöjä, jotka koskevat tällaisia
sopimuksia, erityisesti sokerijuurikkaan 
osto-, toimitus-, haltuunotto- ja 
maksuehtojen osalta. 

Or. fr

Perustelu

Seurausta sokerialan sopimuksia koskevan liitteen uudelleenvahvistamisesta.

Tarkistus 42

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 
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kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä 
kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun 
saakka. Euroopan sokerimarkkinoilla 
havaittujen voimakkaiden ja toistuvien 
jännitteiden vuoksi tarvitaan kuitenkin 
mekanismi, jonka avulla voidaan 
automaattisesti hyväksyä uudelleen 
kiintiöiden ulkopuolinen sokeri 
sokerikiintiöihin niin pitkäksi aikaa kuin 
on tarpeen, jotta voidaan säilyttää 
markkinoiden rakenteellinen tasapaino. 

Or. fr

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 b) Koska sokerikiintiöistä luovutaan 
lopullisesti vuoden 2020 jälkeen, 
komission olisi esitettävä 1. 
heinäkuuta 2018 mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
tarvittavista yksityiskohtaisista säännöistä 
nykyisestä kiintiöjärjestelmästä 
poistumiseksi sekä alan tulevaisuudesta 
vuoden 2020 jälkeen. Kertomuksen tulisi 
sisältää tarvittavat ehdotukset sokerialan 
valmistamiseksi vuoden 2020 jälkeiseen 
aikaan.

Or. fr
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 85

Komission teksti Tarkistus

(85) Tuottajaorganisaatioilla ja niiden 
liitoilla voi olla tärkeä rooli tarjonnan 
keskittämisessä ja parhaiden käytänteiden 
edistämisessä. Toimialakohtaisilla 
organisaatioilla voi olla merkittävä asema 
toimitusketjun toimijoiden välisen 
vuoropuhelun ja parhaiden käytänteiden 
edistämisessä sekä markkinoiden 
avoimuuden lisäämisessä. Tällaisten tietyt 
alat kattavien organisaatioiden ja niiden 
liittojen määrittelyä ja hyväksyntää 
koskevia voimassaolevia sääntöjä olisi sen 
vuoksi yhdenmukaistettava, 
virtaviivaistettava ja laajennettava, jotta 
voidaan säätää pyynnöstä annettavasta 
hyväksynnästä EU:n lainsäädännössä 
kaikkien alojen osalta vahvistettujen 
perussääntöjen nojalla.

(85) Tuottajaorganisaatioilla ja niiden 
liitoilla voi olla tärkeä rooli parhaiden 
käytänteiden edistämisessä ja erityisesti 
perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden 
saavuttamisessa, mitä tulee varsinkin 
tuottajien tulojen vakauttamiseen, 
tarjoamalla jäsentensä käyttöön 
riskinhallintavälineitä, parantamalla 
kaupan pitämistä, keskittämällä tarjontaa 
ja neuvottelemalla sopimuksia, vahvistaen 
näin tuottajien neuvotteluvaltaa. 

Or. fr

Perustelu

On erotettava entistä selvemmin toisistaan tuottajaorganisaatioiden kaltaiset horisontaaliset 
organisaatiot sekä toimialakohtaiset vertikaaliset organisaatiot, joiden tehtävät ja toimet 
elintarvikeketjussa eivät voi olla samoja.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(85 a) Toimialakohtaisilla organisaatioilla 
voi olla merkittävä asema toimitusketjun 
toimijoiden välisen vuoropuhelun ja 
parhaiden käytänteiden edistämisessä 
sekä markkinoiden avoimuuden 
lisäämisessä. 
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Or. fr

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(85 b) Tuottajaorganisaatioiden ja niiden 
liittojen sekä tietyt alat kattavien 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
määrittelyä ja hyväksyntää koskevia 
voimassaolevia sääntöjä olisi sen vuoksi 
yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja 
laajennettava, jotta voidaan säätää 
pyynnöstä annettavasta hyväksynnästä 
EU:n lainsäädännössä kaikkien alojen 
osalta vahvistettujen perussääntöjen 
nojalla. Erityisesti yhteisön säännöstössä 
vahvistetuilla tuottajaorganisaatioiden 
hyväksyntää ja asemaa koskeville 
perusteilla on varmistettava, että nämä 
tahot perustetaan maanviljelijöiden 
aloitteesta ja että viljelijät määrittävät 
demokraattisesti organisaation yleisen 
politiikan sekä tekevät päätökset sen 
sisäisestä toiminnasta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seurausta 106 a, 106 b ja 108 b artiklaan tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 87

Komission teksti Tarkistus

(87) Elävien kasvien, naudan- ja 
vasikanlihan, sianlihan, lampaan- ja 
vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan osalta olisi säädettävä 

(87) Olisi säädettävä mahdollisuudesta 
toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, jotka 
helpottavat tarjonnan mukauttamista 
markkinoiden tarpeisiin ja jotka voivat 
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mahdollisuudesta toteuttaa tiettyjä 
toimenpiteitä, jotka helpottavat tarjonnan 
mukauttamista markkinoiden tarpeisiin ja 
jotka voivat edistää markkinoiden 
vakauttamista ja kohtuullisen elintason 
varmistamista alalla toimivalle 
maatalousväestölle.

edistää markkinoiden vakauttamista ja 
kohtuullisen elintason varmistamista alalla 
toimivalle maatalousväestölle. 

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 112 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 88

Komission teksti Tarkistus

(88) Jotta rohkaistaisiin 
tuottajaorganisaatioita, niiden liittoja ja 
toimialakohtaisia organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia,
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat elävien kasvien, naudan- ja 
vasikanlihan, sianlihan, lampaan- ja 
vuohenlihan, munien ja siipikarjanlihan 
aloja koskevia toimenpiteitä, joilla 
pyritään parantamaan laatua sekä 
tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen 
organisointia, helpottamaan 
markkinahintojen kehityksen seurantaa ja 
mahdollistamaan käytettävien 
tuotantokeinojen tuntemuksen perusteella 
lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatiminen. 

(88) Jotta rohkaistaisiin 
tuottajaorganisaatioita, niiden liittoja ja 
toimialakohtaisia organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joilla pyritään parantamaan 
laatua sekä tuotannon, jalostuksen ja 
kaupan pitämisen organisointia, 
helpottamaan markkinahintojen kehityksen 
seurantaa ja mahdollistamaan käytettävien 
tuotantokeinojen tuntemuksen perusteella 
lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 
laatiminen. 

Or. fr
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Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 112 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 89

Komission teksti Tarkistus

(89) Jäsenvaltioiden olisi voitava panna 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemät päätökset täytäntöön 
viinimarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi. Päätösten perusteella ei 
pitäisi kuitenkaan voida toteuttaa 
menettelyjä, jotka voivat vääristää 
markkinoita.

(89) Jäsenvaltioiden olisi voitava panna 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemät päätökset täytäntöön 
sisämarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi. Päätösten perusteella ei 
pitäisi kuitenkaan voida toteuttaa 
menettelyjä, jotka voivat vääristää 
markkinoita. 

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 113 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 90

Komission teksti Tarkistus

(90) Muodollisia kirjallisia sopimuksia 
koskevan unionin lainsäädännön 
puuttuessa jäsenvaltiot voivat omien 
sopimusoikeudellisten järjestelmiensä 
mukaisesti asettaa kyseisten sopimusten 
käyttämisen pakolliseksi, kunhan se 
tapahtuu unionin oikeuden mukaisesti ja 
siten, että varmistetaan erityisesti 
sisämarkkinoiden ja yhteisen 
markkinajärjestelyn moitteeton toiminta. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja 
koska tilanteet vaihtelevat suuresti eri
puolilla unionia, tällainen päätös olisi 
jätettävä jäsenvaltioille. Maito- ja 

Poistetaan.
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maitotuotealan sopimusten 
vähimmäisvaatimusten varmistamiseksi ja 
sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan turvaamiseksi tällaisten 
sopimusten käyttöä koskevat 
perusedellytykset olisi kuitenkin 
vahvistettava unionin tasolla. Koska 
joidenkin meijeriosuuskuntien 
perussääntöön saattaa sisältyä 
vaikutukseltaan vastaavia sääntöjä, nämä 
osuuskunnat olisi yksinkertaisuuden 
vuoksi vapautettava sopimuksen 
laatimista koskevasta velvoitteesta. Jotta 
varmistetaan valitun järjestelmän 
tehokkuus, sitä olisi sovellettava myös 
silloin, kun välittäjäosapuolet keräävät 
maidon tuottajilta ja toimittavat sen 
jalostajille.

Or. fr

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(90 a) Edes perustiedot sisältävien 
kirjallisten, ennen toimitusta laadittujen 
muodollisten sopimusten käyttö ei ole 
yleistä. Tällaisilla sopimuksilla voidaan 
kuitenkin auttaa vahvistamaan 
esimerkiksi maidon tuotantoketjun 
toimijoiden vastuuta ja lisätä tietoisuutta 
siitä, että on tarpeen ottaa 
markkinasignaalit paremmin huomioon, 
parantaa hinnan välittymistä ja 
mukauttaa tarjonta paremmin kysyntään, 
sekä auttaa välttämään tiettyjä 
sopimattomia kaupallisia menettelyitä.

Or. fr fr

(Toistetaan asetuksen 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012) johdanto-osan 8 kappale.)
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Perustelu

Toistetaan maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevassa asetuksessa esitetty, 
laajennettuna aloihin kokonaisuudessaan. Tarkistus on seurausta 113 a ja 113 b artiklaan 
tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(90 b) Tällaisia sopimuksia koskevan 
unionin lainsäädännön puuttuessa 
jäsenvaltiot voivat omien 
sopimusoikeudellisten järjestelmiensä 
mukaisesti päättää asettaa kyseisten 
sopimusten käyttämisen pakollisiksi, 
kunhan se tapahtuu unionin oikeuden 
mukaisesti ja erityisesti siten, että 
varmistetaan sisämarkkinoiden ja 
yhteisen markkinajärjestelyn moitteeton 
toiminta. Koska sopimusoikeus vaihtelee 
suuresti eri puolilla unionia, tällainen 
päätös olisi toissijaisuusperiaate 
huomioon ottaen jätettävä jäsenvaltioille. 
Toimituksiin tietyllä alueella olisi 
sovellettava yhtäläisiä edellytyksiä. Jos 
jäsenvaltio päättää, että jokaisen sen 
alueella tapahtuvan toimituksen 
tuottajalta jalostajalle on kuuluttava 
osapuolten välisen kirjallisen sopimuksen 
piiriin, tämän velvoitteen olisi sen vuoksi 
koskettava myös muista jäsenvaltioista 
tulevia raakamaidon toimituksia, mutta 
sen ei tarvitse koskea toimituksia muihin 
jäsenvaltioihin. Toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää siitä, edellytetäänkö, että 
ensiostaja tekee tuottajalle kirjallisen 
tarjouksen tällaisen sopimuksen 
tekemisestä. 

Or. fr

(Toistetaan asetuksen 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012) johdanto-osan 9 kappale.)
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Perustelu

Toistetaan maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevassa asetuksessa esitetty, 
laajennettuna aloihin kokonaisuudessaan. Tarkistus on seurausta 113 a ja 113 b artiklaan 
tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 91

Komission teksti Tarkistus

(91) Tuotannon järkiperäisen kehityksen 
varmistamiseksi ja siten maidontuottajien 
kohtuullisen elintason takaamiseksi 
tuottajien neuvotteluvoimaa jalostajiin 
nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo 
jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. 
Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä 
perussopimuksen 42 artiklan ja 43 
artiklan 2 kohdan mukaisesti säännös, 
jolla maidontuottajien muodostamien 
tuottajaorganisaatioiden tai niiden 
liittojen sallitaan neuvotella meijerin 
kanssa joidenkin tai kaikkien jäsentensä 
tuotantoa koskevista sopimusehdoista, 
myös hinnoista. Maitomarkkinoiden 
tehokkaan kilpailun säilyttämiseksi tätä 
mahdollisuutta olisi sovellettava 
asianmukaisin määrällisin rajoituksin.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(91 bis) Tuotannon kannattavan 
kehityksen varmistamiseksi ja siten 
maanviljelijöiden kohtuullisen elintason 
takaamiseksi tuottajien neuvotteluvoimaa 
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ostajiin nähden olisi vahvistettava, jotta 
lisäarvo jakautuisi 
oikeudenmukaisemmin toimitusketjussa. 
Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä 
perussopimuksen 42 artiklan ja 43 
artiklan 2 kohdan mukaisesti säännös, 
jonka mukaan maanviljelijät voivat 
perustaa tuottajaorganisaatioita tai niiden 
liittoja neuvottelemaan ostajien kanssa 
sopimusehdoista, hinnat mukaan 
luettuina, yhteisesti jäsentensä koko 
tuotannosta tai sen osasta. Kyseistä 
säännöstä olisi kuitenkin sovellettava vain 
sellaisiin tuottajaorganisaatioihin, jotka 
hakevat hyväksyntää ja saavat sen. 
Säännöstä ei myöskään saisi soveltaa 
osuuskuntiin. Lisäksi olisi säädettävä 
siitä, että olemassa olevat kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti hyväksytyt 
tuottajaorganisaatiot voidaan 
tosiasiallisesti hyväksyä tämän asetuksen 
mukaisesti. 

Or. fr

(Toistetaan asetuksen 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012) johdanto-osan 14 kappale 
mukautettuna.)

Perustelu

Toistetaan maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevassa asetuksessa esitetty, 
laajennettuna aloihin kokonaisuudessaan. Tarkistus on seurausta 113 a ja 113 b artiklaan 
tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(91 b) Koska suojatuilla 
alkuperänimityksillä ja suojatuilla 
maantieteellisillä merkinnöillä on suuri 
merkitys erityisesti haavoittuvassa 
asemassa oleville maaseutualueille ja 
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jotta voidaan varmistaa erityisesti 
suojatulla alkuperänimityksellä tai 
suojatulla maantieteellisellä merkinnällä 
varustettujen juustojen lisäarvo ja laadun 
säilyminen ja koska maidon 
kiintiöjärjestelmä on poistumassa 
käytöstä, jäsenvaltioiden olisi voitava 
soveltaa sääntöjä, joilla säännellään 
tällaisten tietyllä maantieteellisellä 
alueella tuotettujen juustojen tarjontaa. 
Sääntöjen olisi katettava kyseisen juuston 
koko tuotanto, ja sääntöjen pyytäjän olisi 
oltava toimialakohtainen organisaatio, 
tuottajaorganisaatio tai 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
maantieteellisten merkintöjen ja 
alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä 
maaliskuuta 2006 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 510/2006 määritelty 
ryhmittymä. Tällaisen pyynnön olisi 
saatava tukea suurelta maidontuottajien 
enemmistöltä, joka edustaa suurinta osaa 
kyseiseen juustoon käytettävästä 
maitomäärästä, ja toimialakohtaisten 
organisaatioiden ja ryhmittymien 
tapauksessa sen olisi saatava tukea 
juustontuottajien suurelta enemmistöltä, 
joka edustaa suurinta osaa kyseisen 
juuston tuotannosta. Lisäksi näihin 
sääntöihin olisi sovellettava tiukkoja 
ehtoja, jotta erityisesti vältetään 
vahingoittamasta tuotteiden kauppaa
muilla markkinoilla ja suojellaan 
vähemmistöjen oikeuksia. Jäsenvaltioiden 
olisi välittömästi julkaistava hyväksytyt 
säännöt ja ilmoitettava niistä komissiolle, 
varmistettava säännölliset tarkastukset ja 
kumottava säännöt, jos ne eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia.

Or. fr

(Toistetaan asetuksen 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012) johdanto-osan 17 kappale.)

Perustelu

Toistetaan maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevassa asetuksessa esitetty.



PR\904214FI.doc 45/303 PE485.843v02-00

FI

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(91 c) Maitokiintiöt lakkautetaan 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 nojalla 
suhteellisen pian tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen. Asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 kumoamisen jälkeen asiaa 
koskevien säännösten soveltamista olisi 
jatkettava järjestelmän voimassaolon 
päättymiseen asti. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy johdanto-osan 146 kappaleen poistamiseen.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(91 d) Päätökseen maitokiintiöistä 
luopumiseen liittyi sitoutuminen 
"pehmeään laskuun" maito- ja 
maitotuotealan osalta. Maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteita koskeva 
asetus (EU) N:o°261/20121 on 
ensimmäinen mielenkiintoinen askel 
tähän suuntaan, mutta sitä on kuitenkin 
täydennettävä muilla säännöksillä. 
Tämän osalta on annettava komissiolle 
valtuudet myöntää tukea 
maidontuottajille, jotka vapaaehtoisesti 
vähentävät tuotantoaan maito- ja 
maitotuotemarkkinoiden vakavassa 
epätasapainotilanteessa, mutta myös 
määrätä samassa suhteessa maksuja 
maidontuottajille, jotka saman ajanjakson 
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aikana lisäävät tuotantoaan.
____________________

1 EUVL L 94, 30.3.2012, s. 38.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 156 a artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 93

Komission teksti Tarkistus

(93) Jotta voidaan varmistaa, että 
tuottajaorganisaatioiden, 
tuottajaorganisaatioiden liittojen,
toimialakohtaisten organisaatioiden ja 
toimijaorganisaatioiden tavoitteet ja 
vastuut määritellään selkeästi niiden 
toimien tehokkuuden parantamiseksi, 
kunkin alan erityispiirteiden huomioon 
ottamiseksi sekä kilpailusääntöjen 
noudattamisen ja yhteisen 
markkinajärjestelyn asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä 
sääntöjä: erityistavoitteet, joihin tällaiset 
organisaatiot ja liitot voivat pyrkiä, joihin 
niiden on pyrittävä tai joihin niiden ei tule 
pyrkiä, mukaan lukien poikkeukset tässä 
asetuksessa luetelluista tavoitteista; 
tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
perussäännöt, hyväksyminen, rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet sekä 
hyväksynnän seuraukset, hyväksynnän 
peruuttaminen ja sulautumiset; 
kansainväliset organisaatiot ja liitot; 

(93) Jotta voidaan varmistaa, että
tuottajaorganisaatioiden, 
tuottajaorganisaatioiden liittojen, 
toimialakohtaisten organisaatioiden ja 
toimijaorganisaatioiden tavoitteet ja 
vastuut määritellään selkeästi niiden 
toimien tehokkuuden parantamiseksi, 
kunkin alan erityispiirteiden huomioon 
ottamiseksi sekä kilpailusääntöjen 
noudattamisen ja yhteisen 
markkinajärjestelyn asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä 
sääntöjä: erityistavoitteet, joihin tällaiset 
organisaatiot ja liitot voivat pyrkiä, joihin 
niiden on pyrittävä tai joihin niiden ei tule 
pyrkiä, ja jotka tarvittaessa on lisättävä
tässä asetuksessa lueteltuihin tavoitteisiin; 
muiden kuin tuottajaorganisaatioiden
perussäännöt, tiettyjen alojen 
tuottajaorganisaatioiden perussääntöihin 
sovellettavat erityisehdot, tällaisten 
organisaatioiden ja liittojen rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet sekä 
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organisaatioiden tai liittojen suorittama
toimien ulkoistaminen ja teknisten 
apuvälineiden käyttöön antaminen; 
organisaatioiden ja liittojen kaupan 
pidettävän tuotannon vähimmäismäärä tai -
arvo; organisaatioiden sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen muihin kuin 
jäseniin ja muiden kuin jäsenten 
velvollisuus maksaa jäsenmaksuja, mukaan 
lukien luettelo tiukemmista 
tuotantosäännöistä, joiden soveltamisalaa 
voidaan laajentaa, 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. 

hyväksynnän seuraukset, hyväksynnän 
peruuttaminen ja sulautumiset; 
kansainväliset organisaatiot ja liitot, 
mukaan lukien hallinnollisen avun 
tarjoamista koskevat säännöt rajat 
ylittävässä yhteistyössä; organisaatioiden 
tai liittojen suorittaman toimien 
ulkoistamisen ja teknisten apuvälineiden 
käyttöön antamisen edellytykset; 
organisaatioiden ja liittojen kaupan 
pidettävän tuotannon vähimmäismäärä tai -
arvo; organisaatioiden sääntöjen 
soveltamisalan laajentaminen muihin kuin 
jäseniin ja muiden kuin jäsenten 
velvollisuus maksaa jäsenmaksuja, mukaan 
lukien luettelo tiukemmista 
tuotantosäännöistä, joiden soveltamisalaa 
voidaan laajentaa, 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. 
sopimusjärjestelmien täytäntöönpanoa 
koskevat erityisedellytykset sekä erityiset 
määrät, joista voidaan käydä 
sopimusneuvotteluja.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 114 artiklan tarkistamisesta.



PE485.843v02-00 48/303 PR\904214FI.doc

FI

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 94 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(94 a) Kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpano ei kuitenkaan saa poistaa 
vastavuoroisuuden periaatetta erityisesti 
tullien, kasvinterveyden ja ympäristön 
tasolla ja se on toteutettava noudattaen 
tiukasti tulohintaa, erityisiä lisätulleja ja 
tasoitusmaksuja koskevia mekanismeja. 

Or. fr

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 96

Komission teksti Tarkistus

(96) Kaupan ja markkinoiden kehityksen 
sekä asianomaisten markkinoiden tarpeiden 
huomioon ottamiseksi ja tarvittaessa 
tuonnin ja viennin seuraamista varten 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat niiden alojen tuotteita koskevaa 
luetteloa, joilta edellytetään tuonti- tai 
vientitodistusta, ja tapauksia ja tilanteita, 
joissa tuonti- tai vientitodistusta ei 
edellytetä. 

(96) Kaupan ja markkinoiden kehityksen 
sekä asianomaisten markkinoiden tarpeiden 
huomioon ottamiseksi ja tarvittaessa 
tuonnin ja viennin seuraamista varten 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, niiden 
alojen tuotteita koskevan luettelon 
tarkistamiseksi ja täydentämiseksi, joilta 
edellytetään tuonti- tai vientitodistusta, ja 
tapauksia ja tilanteita, joissa tuonti- tai 
vientitodistusta ei edellytetä.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 118 artiklan tarkistamisesta.
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 100

Komission teksti Tarkistus

(100) Tulohintajärjestelmän tehokkuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla säädetään, että 
tarkastuksiin sisällytetään tullausarvon 
vertaaminen johonkin toiseen arvoon kuin
yksikköarvoon. 

(100) Tulohintajärjestelmän tehokkuuden 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla säädetään, että 
tarkastuksiin sisällytetään tullausarvon 
vertaaminen yksikköarvoon tai tarvittaessa 
tullausarvon vertaaminen kiinteään 
tuontiarvoon. Tullausarvon vertaaminen 
ei saa johtaa vähennysmenetelmään, jolla 
vähennettäisiin tai vältettäisiin erityisten 
lisätullien soveltaminen.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 122 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 107

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 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

(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 
väliseen erotukseen perustuvaa WTO-
sitoumusten mukaista vientitukea. 
Vientituettuun vientiin olisi sovellettava 
arvoon ja määrään perustuvia rajoituksia. 

Or. fr
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 120

Komission teksti Tarkistus

(120) Perussopimuksen 42 artiklan 
mukaisesti maataloustuotteiden tuotantoon 
ja kauppaan sovelletaan perussopimuksen 
kilpailumääräyksiä vain siltä osin kuin 
perussopimuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti ja niissä määrättyä menettelyä 
noudattaen unionin lainsäädännössä 
määritetään. 

(120) Perussopimuksen 42 artiklan 
mukaisesti maataloustuotteiden tuotantoon 
ja kauppaan sovelletaan perussopimuksen 
kilpailumääräyksiä vain siltä osin kuin 
perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja niissä määrättyä menettelyä 
noudattaen unionin lainsäädännössä 
määritetään. 

Or. fr

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 121

Komission teksti Tarkistus

(121) Kilpailusääntöjä, jotka koskevat 
perussopimuksen 101 artiklassa 
tarkoitettuja sopimuksia, päätöksiä ja 
menettelytapoja sekä määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöä, olisi 
sovellettava maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kauppaan, jollei niiden 
soveltaminen vaaranna YMP:n 
tavoitteiden saavuttamista.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(121 a) On tärkeää ottaa paremmin 
huomioon maatalousalan erityispiirteet 
kilpailualalla sovellettavan yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpanossa, 
erityisesti jotta tuottajaorganisaatioille, 
tuottajaorganisaatioiden liitoille ja 
toimialakohtaisille organisaatioille 
annetut tehtävät voidaan täyttää 
asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Or. fr

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(121 b) Tämän asetuksen kilpailuoikeutta 
koskevien säännösten yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi ja 
sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan 
edistämiseksi komission on taattava 
kansallisten kilpailuviranomaisten 
toimien tiukka koordinointi ja julkaistava 
tätä varten suuntaviivat ja hyviä 
käytäntöjä koskevat oppaat, joissa 
selvennetään kansallisten 
kilpailuviranomaisten ja taloudellisten 
toimijoiden toimia maatalousalalla ja 
maatalouselintarvikealalla.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 143 artiklan tarkistamisesta.



PE485.843v02-00 52/303 PR\904214FI.doc

FI

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 122

Komission teksti Tarkistus

(122) Sellaisten viljelijä- tai
tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 
asemaan, jotka pyrkivät tuottamaan tai 
pitämään kaupan maataloustuotteitaan 
yhteisesti tai käyttämään yhteisiä tiloja, 
olisi sovellettava erityistä lähestymistapaa, 
jollei tällaisella yhteisellä toiminnalla 
estetä kilpailua tai vaaranneta 
perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden 
saavuttamista.

(122) Sellaisten tuottajaorganisaatioiden tai 
niiden liittojen asemaan, jotka pyrkivät 
tuottamaan tai pitämään kaupan 
maataloustuotteitaan yhteisesti tai 
käyttämään yhteisiä tiloja, olisi 
sovellettava erityistä lähestymistapaa, jollei 
tällaisella yhteisellä toiminnalla estetä 
kilpailua. Näiden organisaatioiden 
sopimukset, päätökset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat on 
erityisesti katsottava tarpeellisiksi 
perussopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitettujen YMP:n tavoitteiden 
toteuttamiselle, eikä perussopimuksen 
101 artiklan 1 kohtaa sovelleta näihin 
sopimuksiin, ellei niillä poisteta kilpailua. 
Tässä tapauksessa on sovellettava 
asetuksen (EY) N:o 1/20031 2 artiklassa 
säädettyjä menettelyjä ja kaikissa 
kilpailun välttämiseksi käynnistetyissä 
menettelyissä todistustaakka kuuluu siitä 
syyttävälle osapuolelle tai viranomaiselle.
____________________

1 EUVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 143 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 122 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(122 a) Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 
esitettyjen menettelysääntöjen valossa 
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sekä oikeusvarmuuden takaamiseksi ja 
täsmällisten analyysitekijöiden 
tarjoamiseksi toimijoille, on suotavaa 
täsmentää ne tuottajaorganisaatioiden 
sopimusten, päätösten ja 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
luokat, joihin tässä asetuksessa mainittuja 
poikkeuksia sovelletaan samalla tavalla 
kuin ryhmäpoikkeusasetuksia annetaan 
yleisen kilpailuoikeuden nojalla. 

Or. fr

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 124

Komission teksti Tarkistus

(124) Kansallisen tuen myöntäminen 
vaarantaisi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan. 
Maataloustuotteisiin olisi sen vuoksi 
pääsääntöisesti sovellettava valtiontukea 
koskevia perussopimuksen määräyksiä. 
Tietyissä tilanteissa olisi sallittava 
poikkeuksia. Tällaisia poikkeuksia 
sovellettaessa komission olisi voitava laatia 
luettelo nykyisistä, uusista tai ehdotetuista 
kansallisista tuista, annettava 
jäsenvaltioille aiheellisia huomautuksia ja 
ehdotettava sopivia toimenpiteitä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.).

Or. fr
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 129

Komission teksti Tarkistus

(129) Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
edelleenkin kansallisia pähkinätukia, kuten 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 120 artiklassa 
nykyisin säädetään, jotta lievennettäisiin 
unionin aiemman pähkinätukijärjestelmän 
tuotannosta irrottamisen vaikutuksia. 
Koska mainittu asetus on kumottava, 
kyseisistä kansallisista tuista olisi 
selkeyden vuoksi säädettävä tässä 
asetuksessa.

(129) Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
edelleenkin kansallisia pähkinätukia, kuten 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 120 artiklassa 
säädetään, jotta lievennettäisiin unionin 
aiemman pähkinätukijärjestelmän 
tuotannosta irrottamisen vaikutuksia. 
Koska mainittu asetus on kumottava, 
kyseisistä kansallisista tuista olisi 
selkeyden vuoksi säädettävä tässä 
asetuksessa. 

Or. fr

Perustelu

Asetus (EY) N:o 73/2009 kumotaan uuden YMP:n ja tämän asetuksen tullessa voimaan.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 131

Komission teksti Tarkistus

(131) Naudan- ja vasikanlihan, maidon ja 
maitotuotteiden, sianlihan, lampaan- ja 
vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan osalta sovellettavien 
poikkeuksellisten 
markkinatukitoimenpiteiden olisi liityttävä 
suoraan tautien leviämisen estämiseksi 
hyväksyttyihin terveyttä ja eläinlääkintää 
koskeviin toimenpiteisiin. Ne olisi 
toteutettava jäsenvaltioiden pyynnöstä 
vakavien häiriöiden välttämiseksi 
markkinoilla.

(131) Naudan- ja vasikanlihan, maidon ja 
maitotuotteiden, sianlihan, lampaan- ja 
vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan ja hevosenlihan osalta 
sovellettavien poikkeuksellisten 
markkinatukitoimenpiteiden olisi liityttävä 
suoraan tautien leviämisen estämiseksi 
hyväksyttyihin terveyttä ja eläinlääkintää 
koskeviin toimenpiteisiin. Ne olisi 
toteutettava jäsenvaltioiden pyynnöstä 
vakavien häiriöiden välttämiseksi 
markkinoilla. 

Or. fr
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Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 155 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 135

Komission teksti Tarkistus

(135) Yrityksiä, jäsenvaltioita ja/tai 
kolmansia maita voidaan vaatia 
toimittamaan tiedonantoja tämän asetuksen 
soveltamiseksi, maataloustuotteiden 
markkinoiden seuraamiseksi, 
analysoimiseksi ja hallinnoimiseksi, 
markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi sekä YMP:n 
toimenpiteiden moitteettoman toiminnan ja 
tarkistamisen, valvonnan, seurannan, 
arvioimisen ja tilintarkastamisen 
varmistamiseksi sekä kansainvälisten 
sopimusten täytäntöönpanemiseksi, 
mukaan lukien kyseisten sopimusten 
mukaiset ilmoitusvaatimukset. 
Yhdenmukaistetun, virtaviivaistetun ja 
yksinkertaistetun lähestymistavan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta toteuttaa kaikki
tiedonantoihin liittyvät tarvittavat 
toimenpiteet. Komission olisi tällöin 
otettava huomioon tietotarpeet ja 
mahdollisten tietolähteiden välinen 
synergia.

(135) Yrityksiä, jäsenvaltioita ja/tai 
kolmansia maita voidaan vaatia 
toimittamaan tiedonantoja tämän asetuksen 
soveltamiseksi, maataloustuotteiden 
markkinoiden seuraamiseksi, 
analysoimiseksi ja hallinnoimiseksi, 
markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi sekä YMP:n 
toimenpiteiden moitteettoman toiminnan ja 
tarkistamisen, valvonnan, seurannan, 
arvioimisen ja tilintarkastamisen 
varmistamiseksi sekä kansainvälisten 
sopimusten täytäntöönpanemiseksi, 
mukaan lukien kyseisten sopimusten 
mukaiset ilmoitusvaatimukset. 
Yhdenmukaistetun, virtaviivaistetun ja 
yksinkertaistetun lähestymistavan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädöksiä, jotka koskevat
tiedonantoihin liittyviä tarvittavia 
toimenpiteitä. Komission olisi tällöin 
otettava huomioon tietotarpeet ja 
mahdollisten tietolähteiden välinen 
synergia sekä valvottava sen periaatteen 
noudattamista, jonka mukaan 
henkilötietoja ei saa myöhemmin käsitellä 
tietojen keruun alkuperäisen tarkoituksen 
kanssa yhteensopimattomalla tavalla, 
kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu 
suositteli 14. joulukuuta 2011 
antamassaan lausunnossa1.

____________________

1 EUVL C 35, 9.2.2012, s. 1.
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Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 157 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 137

Komission teksti Tarkistus

(137) Sovelletaan yksilöiden suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaata liikkuvuutta koskevaa 
unionin lainsäädäntöä, erityisesti 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 95/46/EY ja 
yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2001 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 45/2001.

(137) Sovelletaan yksilöiden suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaata liikkuvuutta koskevaa 
unionin lainsäädäntöä, erityisesti 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 95/46/EY1 ja 
yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2001 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 45/20012. 
____________________

1 EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. fr

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 139

Komission teksti Tarkistus

(139) Jotta siirtyminen asetuksessa (EU) (139) Jotta siirtyminen asetuksessa (EY) 
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N:o [KOM(2010)799] säädetyistä 
järjestelyistä tässä asetuksessa säädettyihin 
järjestelyihin olisi joustava, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat yritysten saavutettujen oikeuksien 
ja oikeutettujen odotusten suojaamiseksi 
tarvittavia toimenpiteitä. 

N:o 1234/2007 säädetyistä järjestelyistä 
tässä asetuksessa säädettyihin järjestelyihin 
olisi joustava, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat yritysten 
saavutettujen oikeuksien ja oikeutettujen 
odotusten suojaamiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä. 

Or. fr

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 140

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

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 156 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 143

Komission teksti Tarkistus

(143) Komission olisi hyväksyttävä 
välittömästi sovellettavia 

(143) Komission olisi hyväksyttävä 
välittömästi sovellettavia 
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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. 

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, jos tällainen 
välitön toiminta on ongelmien 
ratkaisemiseksi tarpeen.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 156 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 146

Komission teksti Tarkistus

(146) Asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] mukaisesti useiden 
alakohtaisten toimenpiteiden, kuten 
maitokiintiöiden, sokerikiintiöiden ja 
muiden sokerialan toimenpiteiden ja 
viiniköynnösten istutusrajoitusten sekä 
eräiden valtiontukien voimassaoloaika 
päättyy kohtuullisen ajan kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. Asetuksen 
(EU) N:o [KOM(2010)799] kumoamisen 
jälkeen asiaa koskevien säännösten 
soveltamista olisi jatkettava kyseisten 
järjestelmien voimassaolon päättymiseen 
asti. 

Poistetaan.

Or. fr



PR\904214FI.doc 59/303 PE485.843v02-00

FI

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 147

Komission teksti Tarkistus

(147) Jotta varmistettaisiin joustava 
siirtyminen asetuksessa (EU) N:o 
[KOM(2010)799] säädetyistä järjestelyistä 
tämän asetuksen säännöksiin, komissiolle 
olisi annettava valtuudet vahvistaa 
siirtymätoimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tekstissä ei ole vastaavaa artiklaa. Asetuksen 162 artiklassa säädetään vain delegoiduilla 
säädöksillä vahvistetuista siirtymävaiheen säännöksistä. Tarpeeton johdanto-osan 
139 kappaleen kanssa.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 149

Komission teksti Tarkistus

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 
nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan (sekä ennen maitokiintiöiden 
lakkauttamista että sen jälkeen), jotta 
niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 
Komission olisi laadittava kertomukset, 
joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 
kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 
maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
perusteltuja maitoalan markkinoiden 
nykyisen taloudellisen tilanteen ja 
toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 
kauan (sekä ennen maitokiintiöiden 
lakkauttamista että sen jälkeen), jotta 
niiden vaikutukset olisivat 
mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 
niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 
tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen 
sen selvittämiseksi, miten ne ovat 
toimineet ja olisiko niiden soveltamista 
jatkettava. Komission olisi laadittava 
kertomukset, joissa se tarkastelee 
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tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

maitomarkkinoiden kehitystä ja erityisesti 
yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevassa asetuksessa esitetty.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 150 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(150 a) Kansainvälisten markkinoiden 
kehitys, maailman väestönkasvu sekä 
kohtuuhintaisten elintarvikkeiden EU:n 
väestölle tarjoamisen strateginen luonne 
tulevat mullistamaan ympäristön, jossa 
eurooppalainen maanviljely kehittyy, 
joten komission on esitettävä 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta kertomus markkinoiden 
kehityksestä sekä maatalousmarkkinoiden 
hallinnan välineiden tulevaisuudesta. 
Kertomuksessa on arvioitava nykyisten 
markkinoiden hallinnan välineiden 
riittävyyttä uudessa kansainvälisessä 
tilanteessa sekä tarvittaessa 
mahdollisuutta perustaa strategisia 
varastoja. Siihen on liitettävä tarvittavat 
ehdotukset EU:n pitkän ajanjakson 
strategiaksi perussopimuksen 39 artiklan 
tavoitteiden täyttämiseksi.

Or. fr



PR\904214FI.doc 61/303 PE485.843v02-00

FI

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
1 artiklan 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa määritellyt 
maataloustuotteet jaetaan seuraaviin, 
liitteessä I lueteltuihin aloihin: 

2. Edellä 1 kohdassa määritellyt 
maataloustuotteet jaetaan seuraaviin, 
tämän asetuksen liitteessä I lueteltuihin 
aloihin:

Or. fr

Perustelu

Koska 1 kohdassa mainitaan perussopimuksen liite I, on vältettävä sekaannusta.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
1 artiklan 2 kohdan j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) hedelmä- ja vihannesjalosteet, liitteessä 
I oleva X osa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

Sekaannusten välttämiseksi on käytettävä täsmälleen samoja termejä kuin asetuksen liitteessä 
I.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
1 artiklan 2 kohdan m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) elävät kasvit, liitteessä I oleva XIII osa; m) elävät puut ja muut elävät kasvit, 
sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet, 
leikkokukat ja leikkovihreä, liitteessä I 
oleva XIII osa;
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Or. fr

Perustelu

Sekaannusten välttämiseksi on käytettävä täsmälleen samoja termejä kuin asetuksen liitteessä 
I.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
1 artiklan 2 kohdan u alakohta

Komission teksti Tarkistus

u) etyylialkoholi, liitteessä I oleva XXI 
osa;

u) maatalousperäinen etyylialkoholi, 
liitteessä I oleva XXI osa;

Or. fr

Perustelu

Sekaannusten välttämiseksi on käytettävä täsmälleen samoja termejä kuin asetuksen liitteessä 
I.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
1 artikla –2 kohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) mehiläishoito, liitteessä I oleva XXII 
osa;

v) mehiläistuotteet, liitteessä I oleva XXII 
osa;

Or. fr

Perustelu

Sekaannusten välttämiseksi on käytettävä täsmälleen samoja termejä kuin asetuksen liitteessä 
I.
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Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tässä asetuksessa "epäsuotuisilla 
sääoloilla" tarkoitetaan 
luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevia epäsuotuisia sääoloja, kuten 
hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
kuivuutta, jotka tuhoavat yli 30 prosenttia 
viljelijän keskimääräisestä 
vuosituotannosta. Vuotuinen 
keskituotanto lasketaan kolmen edellisen 
vuoden perusteella tai edeltävään 
viisivuotiskauteen perustuvasta kolmen 
vuoden keskiarvosta, josta on jätetty 
huomiotta korkein ja alhaisin yhden 
vuoden tulo.

Or. fr

Perustelu

Määritelmät ovat olennaisia osatekijöitä, jotka on sisällytettävä perussäädökseen. 
"Epäsuotuisten sääolojen" määritelmällä on horisontaalinen ulottuvuus, joka perustelee sen 
aseman asetuksen alussa. Tässä toistetaan asetuksen (EY) N:o 1857/2006 2 artiklan 8 kohta.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
Article 4

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi mukauttaa tarvittaessa 
yhdistetyn nimikkeistön muutosten 
johdosta täytäntöönpanosäädöksillä
tuotteiden kuvausta ja viittauksia
yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin ja 
alanimikkeisiin tässä asetuksessa tai 
muissa perussopimuksen 43 artiklan 
nojalla annetuissa säädöksissä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

Komissiolle siirretään 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa tarvittaessa 
delegoituja säädöksiä yhdistetyn 
nimikkeistön muutosten johdosta, valta
mukauttaa tuotteiden kuvausta ja 
viittauksia yhdistetyn nimikkeistön 
nimikkeisiin ja alanimikkeisiin tässä 
asetuksessa. 
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tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Perussopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä, joilla muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyn säädöksen muita kuin keskeisiä osia, annetaan siirretyn säädösvallan kautta. Ei 
myöskään voida antaa komissiolle vapaita käsiä muuttaa muita perussopimuksen 43 artiklan 
nojalla annettuja säädöksiä tämän asetuksen avulla. Kyseinen säädösvallan siirto on 
säädettävä aina kyseisessä säädöksessä.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietyn vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 
päivään joulukuuta banaanialalla;

a) tietyn vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 
päivään joulukuuta hedelmä ja 
vihannesalalla, hedelmä- ja 
vihannesjalosteiden alalla ja
banaanialalla;

Or. fr

Perustelu

Koska hedelmä- ja vihannesalalla ja hedelmä- ja vihannesjalosteiden alalla ei ole enää 
tuotteiden satokausien mukaisia tukijärjestelmiä, kaikiksi markkinointivuosiksi voidaan
vahvistaa kalenterivuosi. Tämä on myös suotavaa. Säännös esitetään lisäksi jo hedelmä- ja 
vihannesalan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 2 artiklassa.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – viimeinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan erityispiirteet 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti kyseisten tuotteiden 

Poistetaan.
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markkinointivuosien vahvistamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Koska hedelmä- ja vihannesalalla ja hedelmä- ja vihannesjalosteiden alalla ei ole enää
tuotteiden satokausien mukaisia tukijärjestelmiä, markkinointivuosiksi on suotavaa vahvistaa 
kalenterivuosi.  Säännös esitetään lisäksi jo hedelmä- ja vihannesalan 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 2 artiklassa.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Vahvistetaan seuraavat viitehinnat: 1. Tämän asetuksen II osan I osaston I 
luvun ja V osaston I luvun soveltamiseksi 
vahvistetaan seuraavat viitehinnat:

Or. fr

Perustelu

Selvyyden vuoksi on täsmennettävä viitehintojen konkreettista käyttöä, joka ylittää pelkät 
julkisten interventioiden ja yksityisen varastoinnin tuen mekanismit.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) naudanliha-alalla 2 224 euroa tonnilta 
urospuolisten nautojen laatuluokkaan 
R3 kuuluville ruhoille 18 artiklan 8 
kohdan a alakohdan mukaisen unionin 
täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen 
luokitteluasteikon mukaisesti;

d) naudanliha-alalla 2 224 euroa tonnilta 
urospuolisten nautojen laatuluokkaan 
R3 kuuluville ruhoille 9 a artiklan 
mukaisen unionin täysikasvuisten 
nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon 
mukaisesti;

Or. fr
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Perustelu

Katso 9 a artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sianlihan osalta 1 509,39 euroa tonnilta 
sikojen vakiolaatuisille ruhoille, jotka on 
määritelty painon ja vähärasvaisen lihan 
osuuden perusteella 18 artiklan 8 kohdan
mukaisen unionin sianruhojen 
luokitteluasteikon mukaisesti seuraavasti:

f) sianlihan osalta 1 509,39 euroa tonnilta 
sikojen vakiolaatuisille ruhoille, jotka on 
määritelty painon ja vähärasvaisen lihan 
osuuden perusteella 9 a artiklanmukaisen 
unionin sianruhojen luokitteluasteikon 
mukaisesti seuraavasti:

Or. fr

Perustelu

Katso 9 a artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – f a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) oliiviöljyalalla:
i) 1980 euroa tonnilta extra-
neitsytoliiviöljyn osalta;
ii) 1710 euroa tonnilta neitsytoliiviöljyn 
osalta;
iii) 1524 euroa tonnilta sellaisen 
oliivilamppuöljyn osalta, jonka vapaiden 
happojen aste on 2; määrästä 
vähennetään 36,70 euroa tonnilta kutakin 
vapaiden happojen lisäastetta kohden. 

Or. fr
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Perustelu

Viitehinnat ovat olennaisia osatekijöitä, jotka on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä 
perussäädökseen. Tässä toistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 33 artikla. Oliiviöljyn 
laadun edistämiseksi extra-neitsytoliiviöljyn viitehintaa on nostettava 21 senttiä litralta.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Viitehintoja voidaan 
perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa 
määrättyä menettelyä noudattaen muuttaa 
tuotannon, tuotantokustannusten, 
erityisesti tuotantopanosten, ja 
markkinoiden kehityksen perusteella.

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on olennainen menettelyä koskeva säännös, joka esitettiin YMJ:n mukauttamista 
Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 8 artiklan 4 kohdassa. Se on 
sisällytettävä tähän asetukseen.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten tuotteiden alkuperä Tukikelpoisten tuotteiden alkuperä

Tuotteiden, joihin voidaan soveltaa julkisia 
interventio-ostoja tai joille voidaan 
myöntää yksityisen varastoinnin tukea, on 
oltava peräisin unionista. Lisäksi jos ne on 
saatu viljelykasveista, kyseisten 
viljelykasvien on oltava korjattu unionissa, 
ja jos ne on saatu maidosta, kyseisen 
maidon on oltava tuotettu unionissa.

Tuotteiden, joihin voidaan soveltaa julkisia 
interventio-ostoja tai joille voidaan 
myöntää yksityisen varastoinnin tukea, on 
oltava peräisin unionista. Jos ne on saatu 
viljelykasveista, kyseisten viljelykasvien 
on oltava korjattu unionissa, ja jos kyse on 
eläintuotteista, koko tuotantoprosessin on 
oltava tapahtunut unionissa.

Or. fr
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Perustelu

On selvennettävä loogisesti kaikkia maataloustuotetyyppejä, joihin julkisia interventioita ja 
yksityisen varastoinnin tukea voidaan soveltaa, toisin sanoen myös eläintuotteita.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Union asteikot ja tarkastukset
1. Ruhojen luokittelua koskevia unionin 
asteikkoja sovelletaan liitteessä III a 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti 
seuraavilla aloilla:
a) täysikasvuisten nautaeläinten ruhoista 
saatu naudanliha;
b) muiden sikojen kuin siitossikojen 
ruhoista saatu sianliha.
Lampaan- ja vuohenliha-alalla 
jäsenvaltiot voivat soveltaa unionin 
lampaanruhojen luokitteluasteikkoa 
liitteessä III a olevan C kohdan sääntöjen 
mukaisesti.
2. Täysikasvuisten nautaeläinten ja 
lampaiden ruhojen luokittelua koskevat 
paikalla tehtävät tarkastukset suorittaa 
unionin puolesta unionin 
tarkastuskomitea, joka koostuu komission 
asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden 
nimeämistä asiantuntijoista. Komitea 
antaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
kertomuksen tehdyistä tarkastuksista.
Unioni vastaa tehdyistä tarkastuksista 
johtuvista kustannuksista.

Or. fr

Perustelu

Ruhojen luokittelua koskevilla asteikoilla on suora yhteys kyseisten tuotteiden viitehintoihin, 
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jotka vahvistetaan noudattaen tavallista lainsäätämisjärjestystä. On siis sisällytettävä 
perussäädökseen YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen 
(2010) 799 liite V (nyt liite III a) ja 34 artikla.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Julkista interventiota sovelletaan seuraaviin 
tuotteisiin tässä jaksossa säädetyin 
edellytyksin sekä komission 18 ja 19 
artiklan mukaisesti antamilla delegoiduilla 
säädöksillä ja/tai 
täytäntöönpanosäädöksillä määrittämien 
vaatimusten ja edellytysten mukaisesti:

Julkista interventiota sovelletaan seuraaviin 
tuotteisiin tässä jaksossa säädetyin 
edellytyksin sekä komission 18 ja 19 
artiklan mukaisesti antamilla delegoiduilla 
säädöksillä ja/tai 
täytäntöönpanosäädöksillä mahdollisesti
määrittämien ylimääräisten vaatimusten ja 
edellytysten mukaisesti:

Or. fr

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) naudan- ja vasikanlihan osalta koko 
markkinointivuoden ajan;

c) naudan- ja vasikanlihan osalta 1 
päivästä huhtikuuta 31 päivään 
heinäkuuta;

Or. fr

Perustelu

Asetuksen 6 artiklassa ei määritetä naudan- ja vasikanlihan osalta erityistä 
markkinointivuotta. Alalle on siis määritettävä kalenterivuotta vastaava julkisten 
interventioiden ajanjakso.
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
1 päivästä maaliskuuta 31 päivään 
elokuuta.

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 
1 päivästä tammikuuta 31 päivään 
elokuuta.

Or. fr

Perustelu

Kaupan kansainvälistyminen vaikuttaa vähentävän yhä enemmän maitotuotteiden 
kausiluontoisuutta ja pidentävän näin sitä vuotuista ajanjaksoa, jolloin on syytä pelätä 
liiallisten määrien markkinoille saattamista. On siis jatkettava julkisten interventioiden 
ajanjaksoa voin ja rasvattoman maitojauheen osalta.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) voidaan avata ohralle, maissille ja 
paddy- eli raakariisille (mukaan lukien 
tietyt paddy- eli raakariisin lajikkeet tai 
tyypit) komission toimesta 
täytäntöönpanosäädöksillä 
markkinatilanteen sitä vaatiessa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

b) avataan ohralle, maissille ja paddy- eli 
raakariisille (mukaan lukien tietyt paddy-
eli raakariisin lajikkeet tai tyypit) 
komission toimesta 
täytäntöönpanosäädöksillä 
markkinatilanteen sitä vaatiessa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Tuottajat tarvitsevat selkeitä sääntöjä, jotka eivät jätä tulkinnanvaraa. Ei myöskään ole syytä 
muuttaa nykyisiä sääntöjä, luoda eriäviä kohteluita eri aloille tai jättää sijaa epäilyille 
sääntöjen automaattisesta soveltamisesta, jos markkinatilanne edellyttää interventiota. 
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Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) voidaan avata naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 18 artiklan 
8 kohdan mukaisesti vahvistetun unionin 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 
noteerattu keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan 
a alakohdan mukaisesti vahvistetun 
edustavan ajanjakson ajan alle 1 560 euroa 
tonnilta.

c) avataan naudan- ja vasikanlihalle 
komission toimesta muilla kuin 162 
artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä, jos 
9 a artiklan mukaisesti vahvistetun unionin 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 
noteerattu keskimääräinen markkinahinta 
jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin 
jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan 
a alakohdan mukaisesti vahvistetun 
edustavan ajanjakson ajan alle 
90 prosenttia 7 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa vahvistetusta viitehinnasta.

Or. fr

Perustelu

Tuottajat tarvitsevat selkeitä sääntöjä, jotka eivät jätä tulkinnanvaraa. Ei myöskään ole syytä 
muuttaa nykyisiä sääntöjä, luoda eriäviä kohteluita eri aloille tai jättää sijaa epäilyille 
sääntöjen automaattisesta soveltamisesta, jos markkinatilanne edellyttää interventiota. 
Menettelyä koskeva täsmennys on tarpeen ja sillä toistetaan maatalousvaliokunnan YMJ:n 
mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä 
esittämä kanta. Katso 9 a ja 14 artiklaan tehdyt tarkistukset.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi lopettaa naudan- ja 
vasikanliha-alan julkisen intervention 
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 1 kohdan c 
alakohdassa säädetyt edellytykset eivät 19 
artiklan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetun edustavan ajanjakson aikana 
enää täyty.

2. Komissio voi lopettaa naudan- ja 
vasikanliha-alan julkisen intervention 
muilla kuin 162 artiklan 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti annetuilla
täytäntöönpanosäädöksillä, jos 1 kohdan c 
alakohdassa säädetyt edellytykset eivät 19 
artiklan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetun edustavan ajanjakson aikana 
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enää täyty.

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on tarpeellinen menettelyä koskeva täsmennys.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun julkinen interventio on 12 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti avoinna, 
ostaminen tapahtuu kullakin 11 artiklassa 
tarkoitetulla jaksolla kiinteään hintaan 
seuraavissa rajoissa:

1. Kun julkinen interventio on 12 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti avoinna, 
ostaminen tapahtuu kullakin 11 artiklassa 
tarkoitetulla jaksolla 14 artiklan 2 
kohdassa määritettyyn kiinteään hintaan 
seuraavissa rajoissa:

Or. fr

Perustelu

Kysessä on tarpeellinen menettelyä koskeva täsmennys.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) voin osalta 30 000 tonnia; b) voin osalta 70 000 tonnia;

Or. fr

Perustelu

Voin osalta 30 000 tonnin raja on selvästi riittämätön ja aiheuttaa markkinoilla tarpeetonta 
hermostuneisuutta hintojen lähestyessä interventiohintoja.
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) on naudan- ja vasikanlihan osalta 
vastattava enintään 12 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua hintaa.

c) on naudan- ja vasikanlihan osalta 
vastattava enintään 90 prosenttia 7 
artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
vahvistettua viitehintaa.

Or. fr

Perustelu

Kiinteään 1560 euroon tonnilta määritetty interventiohinta on naudanlihan osalta täysin 
irrallaan markkinoiden todellisuudesta. Se on siis määritettävä uudelleen ja kuten muillakin 
aloilla sitä on lähennettävä viitehintoihin, jotta hinta voi vaihtua mekaanisesti viitehintoja 
mukautettaessa.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen intervention hintojen on tavallisen 
vehnän, ohran, maissin ja paddy- eli 
raakariisin osalta oltava riippumattomia 
laadullisista syistä johtuvista 
hinnankorotuksista tai -alennuksista.
Ottaen lisäksi huomioon tarve varmistaa, 
että tuotanto suunnataan tiettyihin paddy-
eli raakariisin lajikkeisiin, siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 160 artiklan mukaisesti 
julkisen intervention hintaan tehtävien 
korotusten ja alennusten vahvistamiseksi.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen intervention hintojen on tavallisen 
vehnän, ohran, maissin ja paddy- eli 
raakariisin osalta oltava riippumattomia 
laadullisista syistä johtuvista 
hinnankorotuksista tai -alennuksista. 

Or. fr

Perustelu

Ottaen huomioon interventiovälineiden hyvin vähäisen käytön paddyriisin osalta tuotannon 
suuntaaminen tiettyihin lajikkeisiin intervention hintaan tehtävillä korotuksilla tai 
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alennuksilla ei ole oikeassa suhteessa täytäntöönpanokeinoihin nähden. Viitehintaan 
delegoidulla säädöksellä tehtävät korotukset tai alennukset ovat edelleen mahdollisia (18 
artiklan 3 kohta: laadullisista syistä sovellettavat hinnankorotukset tai -alennukset). Lisäksi 
julkisen intervention tavoitteena on turvaverkon luominen, ei tuotannon suuntaaminen.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkistaa vuosittain edellytykset, 
joiden mukaan julkiset interventiovarastot 
on poistettu edellisenä vuotena.

Or. fr

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavien tuotteiden yksityiseen 
varastointiin voidaan myöntää tukea tässä 
jaksossa säädetyin edellytyksin sekä 
komission 17 ja 19 artiklan mukaisesti 
antamilla delegoiduilla säädöksillä ja/tai
täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymien 
vaatimusten ja edellytysten mukaisesti:

Seuraavien tuotteiden yksityiseen 
varastointiin myönnetään tukea tässä 
jaksossa säädetyin edellytyksin sekä 
komission 17 ja 19 artiklan mukaisesti 
antamilla delegoiduilla säädöksillä ja/tai 
täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymien 
mahdollisten lisävaatimusten ja 
-edellytysten mukaisesti:

Or. fr
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Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) oliiviöljy; b) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut 
oliivit;

Or. fr

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pellavakuitu; c) pellava- ja hamppukuitu;

Or. fr

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) siipikarjanliha; 

Or. fr

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) vuohen- ja lampaanjuusto;
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Or. fr

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – h c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h c) juustot.

Or. fr

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
tarvittaessa markkinoiden avoimuuden 
takaamiseksi delegoituja säädöksiä 160 
artiklan mukaisesti sellaisten edellytysten 
vahvistamiseksi, joiden mukaisesti se voi
päättää myöntää yksityisen varastoinnin 
tukea 16 artiklassa luetelluille tuotteille 
ottaen huomioon asianomaisten tuotteiden 
osalta tilastoidut keskimääräiset unionin 
markkinahinnat ja viitehinnat tai tarpeen 
reagoida erityisen vaikeaan 
markkinatilanteeseen tai alan taloudelliseen 
kehitykseen yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
tarvittaessa markkinoiden avoimuuden 
takaamiseksi delegoituja säädöksiä 160 
artiklan mukaisesti sellaisten edellytysten 
vahvistamiseksi, joiden mukaisesti se 
päättää myöntää yksityisen varastoinnin 
tukea 16 artiklassa luetelluille tuotteille 
ottaen huomioon:

a) asianomaisten tuotteiden osalta 
tilastoidut keskimääräiset unionin 
markkinahinnat ja/tai viitehinnat
b) tarpeen reagoida erityisen vaikeaan 
markkinatilanteeseen tai alan taloudelliseen 
ja/tai merkittävällä tavalla tuottajien 
voittomarginaaleihin vaikuttavaan
kehitykseen yhdessä tai useammassa 
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jäsenvaltiossa.

Or. fr

Perustelu

Tuottajat tarvitsevat selkeitä sääntöjä, jotka eivät jätä tulkinnanvaraa.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä myöntää
yksityisen varastoinnin tukea 16 artiklassa 
luetelluille tuotteille ottaen huomioon 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä myöntää 
yksityisen varastoinnin tukea 16 artiklassa 
luetelluille tuotteille ottaen huomioon 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Tuottajat tarvitsevat selkeitä sääntöjä, jotka eivät jätä tulkinnanvaraa.

Tarkistus 116

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

Komission teksti Tarkistus

3 A JAKSO

VÄLIAIKAISEEN MARKKINOILTA 
POISTAMISEEN LIITTYVIEN TOIMIEN 
KOORDINOIMINEN

17 A ARTIKLA

VÄLIAIKAISEEN MARKKINOILTA 
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POISTAMISEEN LIITTYVIEN TOIMIEN 
KOORDINOIMINEN
1. Markkinoiden voimakkaiden 
epätasapainotilojen estämiseksi tai 
markkinoiden toiminnan palauttamiseksi 
normaaliksi vakavan häiriön tapauksessa 
tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut tuottajaorganisaatioiden liitot, 
jotka katsotaan edustaviksi tämän 
asetuksen 110 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla, voivat ottaa käyttöön ja aktivoida 
järjestelmän jäsentensä väliaikaista 
markkinoilta poistamista koskevien 
toimien koordinoimiseksi.
Näitä säännöksiä sovelletaan 
rajoittamatta tämän asetuksen IV osan 
soveltamista eivätkä ne kuulu 
perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan 
soveltamisalaan.
2. Kun tuottajaorganisaatioiden liitto 
tekee päätöksen järjestelmän 
aktivoimisesta, sitä sovelletaan kaikkiin 
sen jäseniin.
3. Järjestelmä rahoitetaan:
a) jäsenorganisaatioiden ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden liiton omilla 
maksuosuuksilla ja tarvittaessa
b) 8 artiklassa tarkoitetulla unionin 
rahoitustuella komission 18 artiklan 9 a 
kohdan c alakohdan nojalla määrittämin 
edellytyksin. Unionin tuki voi olla 
enintään 50 prosenttia 
kokonaiskustannuksista.
4. Komissio voi 160 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä ottaa käyttöön 
tarvittavia toimenpiteitä, joilla taataan 
järjestelmän täytäntöönpanon 
yhteensopivuus YMP:n tavoitteiden 
kanssa sekä se, että se ei haittaa 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Or. fr



PR\904214FI.doc 79/303 PE485.843v02-00

FI

Perustelu

Puuttuminen markkinavoimiin maataloustuotteiden alalla "turvaverkon" vähimmäistasolla ei 
ole riittävää hintavaihtelun vaikutusten torjumiseksi. On siis selvennettävä ja ilmaistava 
selkeästi välineet, joita yksityisen sektorin toimijat voivat käyttää torjuakseen ja hallitakseen 
hintavaihtelun vaikutuksia. Tässä yhteydessä on suosittava markkinoilla merkittävän koon 
omaavia toimijoita ja tehtävä mahdolliseksi julkinen rahoitustuki komission määrittämin 
yksityiskohtaisin säännöin ja sen määrittämällä tasolla.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
II osa – I osasto – I luku – 4 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

4 JAKSO 4 JAKSO

JULKISTA INTERVENTIOTA JA
YKSITYISEN VARASTOINNIN TUKEA 
KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

JULKISTA INTERVENTIOTA,
YKSITYISEN VARASTOINNIN JA 
VÄLIAIKAISEN MARKKINOILTA 
POISTAMISEN 
KOORDINOINTIJÄRJESTELMÄN
TUKEA KOSKEVAT YHTEISET 
SÄÄNNÖKSET

Or. fr

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Ottaen huomioon tarve yhtenäistää eri 
tuotteiden tarjontamuodot markkinoiden 
avoimuuden, hintojen seurannan sekä 
julkisten interventioiden ja yksityisen 
varastoinnin muodossa toteutettavien 
markkinoiden interventiojärjestelmien 
parantamiseksi komissio voi delegoiduilla 
säädöksillä vahvistaa unionin ruhojen 
luokitteluasteikot seuraavilla aloilla:

8. Ottaen huomioon unionissa todetut 
erityispiirteet, tekniikan kehitys ja alan 
tarpeet sekä tarve yhtenäistää eri tuotteiden 
tarjontamuodot markkinoiden avoimuuden, 
hintojen seurannan sekä julkisten 
interventioiden ja yksityisen varastoinnin 
muodossa toteutettavien markkinoiden 
interventiojärjestelmien parantamiseksi 
komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
mukauttaa ja saattaa ajan tasalle liitteessä 
III a esitetyt unionin määritelmät ja
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ruhojen luokitteluasteikot seuraavilla 
aloilla:

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä tarkemmin komissiolle siirretyn vallan antaa delegoituja säädöksiä 
soveltamisalaa liitteen III a tarkistamiseksi.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Ottaen huomioon tarve varmistaa 
väliaikaiseen markkinoilta poistamiseen 
liittyvien toimien koordinointijärjestelmän 
moitteeton toiminta komissio voi 
delegoiduilla säädöksillä vahvistaa 
seuraavat vaatimukset, jotka järjestelmän 
on täytettävä:
a) yleiset aktivointia ja toimintaa koskevat 
edellytykset; 
b) vaatimukset, jotka 
tuottajaorganisaatioiden liittojen on 
täytettävä sen täytäntöönpanemiseksi;
c) järjestelmän rahoitukseen sovellettavat 
säännöt, erityiset edellytykset, joiden 
mukaan komissio päättää yhteisön 
yksityisen varastoinnin tuen 
myöntämisestä tai myöntämättä 
jättämisestä tuottajaorganisaatioiden 
liitoille;
d) säännöt, joilla varmistetaan, että 
järjestelmän aktivointi ei pysäytä 
tavanomaisesti saatavilla olevien 
tuotteiden liian suurta prosentuaalista 
osuutta.

Or. fr
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Perustelu

Katso 17 a artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edustavia ajanjaksoja, markkinoita ja
markkinahintoja, jotka ovat tarpeen tämän 
luvun soveltamiseksi;

a) edustavia ajanjaksoja, markkinoita, 
markkinahintoja ja voittomarginaalien 
kehitystä, jotka ovat tarpeen tämän luvun 
soveltamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Kysessä on tarpeellinen menettelyä koskeva täsmennys. 

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
II osa – I osasto – II luku – 1 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ELINTARVIKKEIDEN SAANTIA ELINTARVIKKEIDEN SAANTIA JA 
LASTEN RUOKAILUTOTTUMUKSIA
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PARANTAVAT JÄRJESTELMÄT PARANTAVAT OHJELMAT
("Järjestelmä" korvataan "ohjelmalla" 
koko jaksossa.)

Or. fr

Perustelu

Jakso koskee kahta erillistä tukiohjelmaa, jotka eivät sisälly yhteiseen järjestelmään. On siis 
selvennettävä ehdotettua sanamuotoa. On myös täsmennettävä enemmän ohjelmien 
päätavoitetta, joka koskee ennen kaikkea lasten ruokailutottumuksia.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Kohderyhmä
Tukiohjelmat, joilla pyritään 
parantamaan elintarvikkeiden saantia ja 
lasten ruokailutottumuksia, on suunnattu 
lapsille jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallinnoimiin tai 
tunnustamiin kouluihin, mukaan 
luettuina muut esiasteen opetusta antavat 
laitokset sekä päiväkodit ja koulun 
ulkopuoliset laitokset sekä alemman ja 
ylemmän perusasteen oppilaitokset.

Or. fr

Perustelu

Tässä jaksossa tarkoitetut kaksi ohjelmaa on suunnattu samalle kohderyhmälle. On siis 
järkeistettävä mahdollisimman pitkälle tämän jakson sanamuotoja korvaamalla näiden 
tukiohjelmien kohderyhmä yleisesti sovellettavalla säännöksellä. On myös täsmennettävä, että 
ohjelmaa voidaan soveltaa myös koulun ulkopuolisiin laitoksiin, kuten ulkoilukeskuksiin tai 
hoitopaikkoihin.
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Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
II osa – I osasto – II luku – 1 jakso – 1 alajakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

KOULUHEDELMÄJÄRJESTELMÄT HEDELMIEN JA VIHANNESTEN 
KULUTUSTA KOULUISSA EDISTÄVÄ 
OHJELMA
(Tarkistusta sovelletaan koko 1 
alajaksoon.)

Or. fr

Perustelu

Tässä alajaksossa tarkoitettu ohjelma koskee myös vihanneksia.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hedelmä- ja vihannesalan, hedelmä- ja 
vihannesjalostealan sekä banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen lapsille 
kouluihin, mukaan lukien päiväkodit, 
esikoulut sekä alemman ja ylemmän 
perusasteen oppilaitokset;

a) hedelmä- ja vihannesalan, hedelmä- ja 
vihannesjalostealan sekä banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen lapsille 20 a 
artiklassa tarkoitettuihin kouluihin, 
muihin esiasteen opetusta antaviin 
laitoksiin ja koulun ulkopuolisiin 
laitoksiin;

Or. fr

Perustelu

Katso 20 a artiklaa koskeva tarkistus.
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Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on strategiaansa laatiessaan 
laadittava luettelo hedelmä- ja 
vihannesalan, hedelmä- ja 
vihannesjalostealan sekä banaanialan 
tuotteista, jotka voivat saada tukea sen 
järjestelmästä. Luetteloon ei saa kuitenkaan 
sisällyttää tuotteita, jotka on suljettu pois 
komission delegoiduilla säädöksillä 22 
artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti 
toteuttamilla toimenpiteillä. 
Jäsenvaltioiden on valittava tuotteensa 
objektiivisten kriteerien perusteella, joihin 
voivat kuulua kausiluonteisuus, tuotteiden 
saatavuus tai ympäristönäkökohdat. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat asettaa
etusijalle unionista peräisin olevat tuotteet.

3. Jäsenvaltion on strategiaansa laatiessaan 
laadittava luettelo hedelmä- ja 
vihannesalan, hedelmä- ja 
vihannesjalostealan sekä banaanialan 
tuotteista, jotka voivat saada tukea sen 
järjestelmästä. Luetteloon ei saa kuitenkaan 
sisällyttää tuotteita, jotka on suljettu pois 
komission delegoiduilla säädöksillä 22 
artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti 
toteuttamilla toimenpiteillä. 
Jäsenvaltioiden on valittava tuotteensa 
objektiivisten kriteerien perusteella, joihin 
voivat kuulua terveyshyödyt,
kausiluonteisuus, tuotteiden saatavuus tai 
ympäristönäkökohdat. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltiot asettavat etusijalle EU:sta 
peräisin olevat tuotteet.

Or. fr

Perustelu

Koska tukiohjelmalla pyritään rohkaisemaan lapsia omaksumaan terveellisiä 
ruokailutottumuksia, on kyse merkittävästä täsmennyksestä. Yhteisön etuuskohtelu 
sisämarkkinoilla on yksi YMP:n kolmesta perusperiaatteesta. Sen soveltaminen tässä 
tukiohjelmassa valittuihin tuotteisiin ei voi olla vapaaehtoista.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun unionin 
tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

a) se saa olla enintään 150 miljoonaa euroa 
kouluvuotta kohden;

b) se saa olla enintään 75 prosenttia 1 
kohdassa tarkoitetuista 
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toimituskustannuksista ja muista asiaan 
liittyvistä kustannuksista tai enintään 90 
prosenttia tällaisista kustannuksista 
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla; 

c) se ei saa kattaa muita kustannuksia kuin 
1 kohdassa tarkoitetut 
toimituskustannukset ja muut asiaan 
liittyvät kustannukset.

Or. fr

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1 kohdassa säädetty unionin 
tuki jaetaan kullekin jäsenvaltiolle 
objektiivisten kriteerien perusteella, jotka 
perustuvat 6–10-vuotiaiden lasten 
osuuteen 20 a artiklassa määritetyissä 
laitoksissa. Järjestelmään osallistuvat 
jäsenvaltiot saavat kuitenkin kukin 
vähintään 175 000 euroa unionin tukea. 
Järjestelmään osallistuvien 
jäsenvaltioiden on haettava unionin tukea 
vuosittain strategiansa perusteella. 
Komissio päättää 23 artiklassa 
määritettyjen ehtojen mukaisesti 
jäsenvaltioiden hakemusten perusteella 
tuen lopullisesta jakautumisesta 
käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen rajoissa.

Or. fr

Perustelu

Tuen jäsenvaltioiden kesken myöntämisen yleiset kriteerit ovat olennaisia osatekijöitä, jotka 
on sisällytettävä perussäädökseen. Tässä toistetaan YMJ:n mukauttamista Lissabonin 
sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 128 artiklan 5 kohta.
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Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Jäsenvaltiot julkistavat tukiohjelmaan 
osallistumisensa jakelupaikoilla ja 
tiedottavat unionin asemasta järjestelmän 
tukijana. 

Or. fr

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt tästä vahvaa kritiikkiä. Se on otettava täysimääräisesti 
huomioon, ja perussäädökseen on sisällytettävä julkistamista koskeva velvoite.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ottaen huomioon tarve edistää lasten 
terveellisiä ruokailutottumuksia komissio 
voi antaa delegoiduilla säädöksillä sääntöjä 

2. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
ohjelman täytäntöönpano täyttää 
tehokkaasti sille asetetut tavoitteet,
komissio voi antaa delegoiduilla 
säädöksillä sääntöjä

Or. fr

Perustelu

Delegoitujen säädösten perusteluissa mainitaan poliittinen tavoite. Tavoite riittää 
perusteluksi tukiohjelmalle. Turvautuminen delegoituihin säädöksiin on puolestaan 
perusteltava teknisellä tavoitteella.
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Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) objektiivisista perusteista tuen 
jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken, tuen 
alustavasta jakautumisesta jäsenvaltioiden 
kesken ja menettelystä tuen 
uudelleenjakamiseksi jäsenvaltioiden 
kesken saatujen hakemusten perusteella;

a) tuen alustavan jakautumisen 
lisäperusteet ja menettely tuen 
uudelleenjakamiseksi jäsenvaltioiden 
kesken saatujen hakemusten perusteella;

Or. fr

Perustelu

Koska tuen jäsenvaltioiden kesken myöntämisen yleiset kriteerit on sisällytetty 
perussäädökseen, delegoiduilla säädöksillä voidaan säätää vain lisäperusteista.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ottaen huomioon tarve edistää 
järjestelmää koskevaa tietoisuutta 
komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
edellyttää osallistuvia jäsenvaltioita 
tiedottamaan unionin asemasta 
järjestelmän tukijana.

4. Ottaen huomioon tarve edistää 
tukiohjelmaa koskevaa tietoisuutta 
komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
vahvistaa edellytykset, joiden mukaan 
jäsenvaltiot varmistavat tukiohjelmaan 
osallistumisensa julkistamisen ja 
tiedottavat Euroopan unionin asemasta 
järjestelmän tukijana.

Or. fr

Perustelu

Koska perussäädökseen sisällytettiin ohjelman julkisuutta koskeva velvoite, vain 
täytäntöönpanon edellytyksistä voidaan säätää delegoiduilla säädöksillä. 
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Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikki
tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat 
tämän alajakson soveltamista ja erityisesti

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tämän 
alajakson soveltamista 

Or. fr

Perustelu

On rajattava tiukemmin komission toimivalta antaa täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maitotuotteiden toimittaminen lapsille Tuki maidon ja maitotuotteiden
toimittamiseen lapsille

Or. fr

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kouluissa 
jaettavia elintarvikkeita koskevien tukiohjelmien sanamuotoja ja sääntöjä.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin tukea myönnetään tiettyjen 
maito- ja maitotuotealan tuotteiden 
toimittamiseen lapsille kouluihin. 

1. Unionin tukea myönnetään komission 
25 ja 26 artiklan mukaisesti antamilla 
delegoiduilla säädöksillä ja 
täytäntöönpanosäädöksillä määritellyin 
edellytyksin tiettyjen maito- ja 
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maitotuotealan tuotteiden jakelun 
edistämiseen lapsille 20 a artiklassa 
tarkoitettuihin kouluihin, muihin
esiasteen opetusta antaviin laitoksiin ja 
koulun ulkopuolisiin laitoksiin.

Or. fr

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kouluissa 
jaettavia elintarvikkeita koskevien tukiohjelmien sanamuotoja ja sääntöjä.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa säädettyä unionin 
tukea ei saa käyttää korvaamaan 
olemassa olevien kansallisten maidon ja 
maitotuotteiden kulutusta kouluissa 
edistävien tai muiden maitoa tai 
maitotuotteita sisältävien 
koulujakelujärjestelmien rahoitusta. Jos 
jäsenvaltiolla kuitenkin on jo järjestelmä, 
joka olisi tämän artiklan nojalla 
oikeutettu unionin tukeen, ja se aikoo 
laajentaa tai tehostaa sitä, myös 
järjestelmän kohderyhmän tai keston 
osalta, unionin tukea voidaan myöntää. 
Tässä tapauksessa jäsenvaltion on 
ilmoitettava 
täytäntöönpanostrategiassaan, miten se 
aikoo laajentaa tai tehostaa 
järjestelmäänsä.

Or. fr

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kouluissa 
jaettavia elintarvikkeita koskevien tukiohjelmien sanamuotoja ja sääntöjä.
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Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Unionin ohjelma maidon ja 
maitotuotteiden kulutuksen edistämiseksi 
kouluissa ei saa rajoittaa unionin 
lainsäädännön mukaisten erillisten 
kansallisten maidon ja maitotuotteiden 
kulutuksen edistämisohjelmien 
soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kouluissa 
jaettavia elintarvikkeita koskevien tukiohjelmien sanamuotoja ja sääntöjä.

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Neuvosto hyväksyy kaikille maidoille 
myönnettävän unionin tuen 
vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tähän asiaan ei pitäisi soveltaa perussopimuksen 43 artiklan 3 kohtaa. Tarkistus on 
johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen 
koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa.
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Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot julkistavat tukiohjelmaan 
osallistumisensa jakelupaikoilla ja 
tiedottavat unionin asemasta järjestelmän 
tukijana. 

Or. fr

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt tästä vahvaa kritiikkiä. Se on otettava täysimääräisesti 
huomioon, ja perussäädökseen on sisällytettävä julkistamista koskeva velvoite.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ottaen huomioon maitotuotteiden 
kulutustottumusten kehitys ja 
maitotuotteiden markkinoiden innovaatiot 
ja kehitys sekä ravitsemukselliset 
näkökohdat komissio määrittelee 
delegoiduilla säädöksillä tuotteet, joille 
voidaan myöntää tukea kyseisestä
järjestelmästä, ja vahvistaa sääntöjä 
kansallisista tai alueellisista strategioista, 
joita jäsenvaltioiden on laadittava tukea 
saadakseen, sekä järjestelmän 
kohderyhmästä.

2. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
ohjelman täytäntöönpano täyttää 
tehokkaasti sille asetetut tavoitteet,
komissio voi antaa delegoiduilla 
säädöksillä sääntöjä

a) tuotteista, joille voidaan myöntää tukea 
kyseisestä järjestelmästä ottaen huomioon 
ravitsemukselliset näkökohdat;

b) ohjelman kohderyhmästä;
c) kansallisista tai alueellisista 
strategioista, joita jäsenvaltioiden on 
laadittava tukea saadakseen
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d) tuen hakijoiden hyväksymisestä ja 
valinnasta,
e) seurannasta ja arvioinnista.

Or. fr

Perustelu

Delegoitujen säädösten perusteluissa mainitaan poliittinen tavoite. Tavoite riittää 
perusteluksi tukiohjelmalle. Turvautuminen delegoituihin säädöksiin on puolestaan 
perusteltava teknisellä tavoitteella. Yksinkertaistamisen vuoksi on yhdenmukaistettava 
mahdollisimman pitkälti kouluissa jaettavia elintarvikkeita koskevien tukiohjelmien 
sanamuotoja. Lisäksi, koska tukiohjelmalla pyritään rohkaisemaan lapsia omaksumaan 
terveellisiä ruokailutottumuksia, on kyse merkittävästä täsmennyksestä.

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ottaen huomioon tarve edistää 
tukijärjestelmää koskevaa tietoisuutta 
komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
edellyttää, että oppilaitokset tiedottavat
unionin asemasta järjestelmän tukijana.

4. Ottaen huomioon tarve edistää 
tukiohjelmaa koskevaa tietoisuutta 
komissio voi delegoiduilla säädöksillä 
vahvistaa edellytykset, joiden mukaan 
ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot
varmistavat tukiohjelmaan 
osallistumisensa julkistamisen ja 
tiedottavat Euroopan unionin asemasta 
järjestelmän tukijana.

Or. fr

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kouluissa 
jaettavia elintarvikkeita koskevien tukiohjelmien sanamuotoja. Lisäksi, koska tukiohjelmalla 
pyritään rohkaisemaan lapsia omaksumaan terveellisiä ruokailutottumuksia, on kyse 
merkittävästä täsmennyksestä.
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Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat 
erityisesti

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tämän 
alajakson soveltamista

Or. fr

Perustelu

On rajattava tiukemmin komission toimivalta antaa täytäntöönpanosäädöksiä ja 
yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kouluissa jaettavia elintarvikkeita koskevien 
tukiohjelmien sanamuotoja.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hakijoiden, tukihakemusten ja 
maksujen hyväksyntää;

b) tukihakemuksiin ja maksuihin;

Or. fr

Perustelu

On rajattava tiukemmin komission toimivalta antaa täytäntöönpanosäädöksiä ja 
yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kouluissa jaettavia elintarvikkeita koskevien 
tukiohjelmien sanamuotoja.
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Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tuen vahvistamiseen kaiken 
tyyppisille maidoille ja maitotuotteille 
ottaen huomioon tarve rohkaista 
riittävällä tavalla maitotuotteiden 
hankkimista kouluihin, muihin esiasteen 
opetusta antaviin laitoksiin ja koulun 
ulkopuolisiin laitoksiin.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin 
sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa.

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- a) oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alan seurantaa ja hallinnointia

Or. fr

Perustelu

Toimintaohjelmien yleiset tavoitteet ovat olennaisia osatekijöitä, jotka on sisällytettävä 
tyhjentävästi perussäädökseen. Tässä toistetaan osittain asetuksen (EY) N:o 867/2008 5 
artikla. 



PR\904214FI.doc 95/303 PE485.843v02-00

FI

Tarkistus 146

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

Komission teksti Tarkistus

c a) toimijaorganisaatioiden toteuttamia 
oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien laadun parantamiseen tähtääviä 
toimenpiteitä koskevien tietojen 
levittämistä 

Or. fr

Perustelu

Toimintaohjelmien yleiset tavoitteet ovat olennaisia osatekijöitä, jotka on sisällytettävä 
tyhjentävästi perussäädökseen. Tässä toistetaan osittain asetuksen (EY) N:o 867/2008 5 
artikla. 

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
lisäedellytyksiä täsmentämällä, mitkä 
toimenpiteet ovat tukikelpoisia, mutta 
kuitenkin niin ettei toimenpiteiden 
esittäminen tai toteuttaminen käy 
mahdottomaksi.

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on merkittävä säännös, joka on sisällytettävä perussäädökseen.
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Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 75 prosenttia 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla aloilla toteutettavien toimien 
osalta;

a) 75 prosenttia 1 kohdan -a ja a 
alakohdassa tarkoitetuilla aloilla 
toteutettavien toimien osalta; 

Or. fr

Perustelu

Markkinoiden seuranta ja hallinnointi ovat tuottajaorganisaatioiden ensisijaisia tehtäviä. 
Tämän on näyttävä toimintaohjelmien yhteisrahoitusosuuksissa.

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 75 prosenttia sellaisten 
toimintaohjelmien osalta, joita toteuttavat 
hyväksytyt toimijaorganisaatiot vähintään 
kahdesta tuottajajäsenvaltiosta ainakin 
kolmessa kolmannessa maassa tai ei-
tuottajajäsenvaltiossa 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, ja 50 
prosenttia muiden näillä aloilla 
toteutettavien toimien osalta.

c) 75 prosenttia sellaisten 
toimintaohjelmien osalta, joita toteuttavat 
hyväksytyt toimijaorganisaatiot vähintään 
kahdesta tuottajajäsenvaltiosta ainakin 
kolmessa kolmannessa maassa tai ei-
tuottajajäsenvaltiossa 1 kohdan c ja d
alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, ja 50 
prosenttia muiden näillä aloilla 
toteutettavien toimien osalta. 

Or. fr

Perustelu

Laadun parantaminen on oliivialan merkittävin haaste. Tämän on näyttävä toimintaohjelmien 
yhteisrahoitusosuuksissa.
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Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellytyksiä toimijaorganisaatioiden 
hyväksymiseksi tukijärjestelmän 
soveltamista varten ja tällaisen 
hyväksynnän keskeyttämiseksi tai 
peruuttamiseksi;

a) edellytyksiä toimijaorganisaatioiden 
hyväksymiseksi tukijärjestelmän 
soveltamista varten tai hylkäämiseksi ja 
tällaisen hyväksynnän keskeyttämiseksi tai 
peruuttamiseksi;

Or. fr

Perustelu

On kyse asetuksen (EY) N:o 867/2008 2 ja 3 artiklassa määritetyn alan toistamisesta.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteitä, joihin voidaan myöntää 
unionin rahoitusta;

b) tarkempia tietoja toimenpiteistä, joihin 
voidaan myöntää unionin rahoitusta;

Or. fr

Perustelu

Toimintaohjelmien yleisillä tavoitteilla määritetään perussäädöksessä suhteellisen 
täsmällisesti tukikelpoiset toimenpidetyypit, joille voidaan myöntää yhteisön rahoitusta. 
Delegoidut säädökset voivat koskea vain niiden sisältöä.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot voivat perustaa 
toimintarahaston. Toimintarahastoa 

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot ja/tai niiden liitot
voivat perustaa toimintarahaston. 
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rahoitetaan Toimintarahastoa rahoitetaan

Or. fr

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan toimintaohjelmista saadut kokemukset osoittavat, että on 
edistettävä sellaisia organisaatiomuotoja, jotka auttavat tuottajia saamaan markkinoilla 
merkittävän koon, varsinkin mitä tulee kriisien ehkäisyyn ja hallintaan. 
Tuottajaorganisaatioiden liitot voivat olla hyviä toimijoita.

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenten tai tuottajaorganisaation 
omilla maksuosuuksilla;

a) maksuosuuksilla, joista vastaavat:

i) jäsenet ja/tai tuottajaorganisaatiot itse; 

ii) tuottajaorganisaatiot liitoilleen. 

Or. fr

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan toimintaohjelmista saadut kokemukset osoittavat, että on 
edistettävä sellaisia organisaatiomuotoja, jotka auttavat tuottajia saamaan markkinoilla 
merkittävän koon, varsinkin mitä tulee kriisien ehkäisyyn ja hallintaan.
Tuottajaorganisaatioiden liitot voivat olla hyviä toimijoita.

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin taloudellisella tuella, jota 
voidaan myöntää tuottajaorganisaatioille 
niiden ehtojen ja edellytysten mukaisesti, 
jotka vahvistetaan komission 35 ja 36 
artiklan mukaisesti antamissa delegoiduissa 
säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä.

b) unionin taloudellisella tuella, jota 
voidaan myöntää tuottajaorganisaatioille 
tai niiden liitoille, kun nämä esittävät, 
hallinnoivat ja panevat täytäntöön 
toimintaohjelmia, niiden ehtojen ja 
edellytysten mukaisesti, jotka vahvistetaan 
komission 35 ja 36 artiklan mukaisesti 
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antamissa delegoiduissa säädöksissä ja 
täytäntöönpanosäädöksissä.

Or. fr

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
toimintaohjelmilla on oltava vähintään 
kaksi 106 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetuista tai seuraavista tavoitteista:

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
toimintaohjelmilla on oltava vähintään 
kaksi 106 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetuista tai kaksi seuraavista 
tavoitteista:

Or. fr

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotteiden laadun parantaminen; b) tuoreiden tai jalostettujen tuotteiden 
laadun parantaminen,

Or. fr

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
Article 31 – paragraphe 1 – point e

Komission teksti Tarkistus

e) ympäristötoimenpiteet ja e) ympäristötoimenpiteet erityisesti 
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ympäristöystävälliset tuotantomenetelmät, 
myös luonnonmukainen maatalous;

vesialalla ja ympäristöystävälliset 
tuotanto-, valmistus- ja 
jalostusmenetelmät, myös 
luonnonmukainen maatalous ja integroitu 
tuotanto;

Or. fr

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tuottajaorganisaatioiden liitot voivat 
hallinnoida, johtaa, panna täytäntöön ja 
esittää toimintaohjelmia jäsentensä 
puolesta. Liitto voi myös esittää osittaisen 
toimintaohjelman, joka koostuu toimista, 
jotka jäseninä olevat tuottajaorganisaatiot 
ovat yksilöineet toimintaohjelmissaan 
mutta eivät ole toteuttaneet.
Osittaisiin toimintaohjelmiin sovelletaan 
samoja sääntöjä kuin muihin 
toimintaohjelmiin, ja niitä tarkastellaan 
yhdessä jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden 
toimintaohjelmien kanssa.
Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että:
a) osittaisten toimintaohjelmien toimet 
rahoitetaan kokonaan jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintavaroista 
maksetuilla maksuosuuksilla; 
b) toimet ja vastaavat maksuosuudet 
luetellaan kunkin osallistuvan 
tuottajaorganisaation 
toimintaohjelmassa; ja
c) kaksinkertaista rahoitusta ei ole. 

Or. fr
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Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan toimintaohjelmista saadut kokemukset osoittavat, että on 
edistettävä sellaisia organisaatiomuotoja, jotka auttavat tuottajia saamaan markkinoilla 
merkittävän koon, varsinkin mitä tulee kriisien ehkäisyyn ja hallintaan. 
Tuottajaorganisaatioiden liitot voivat olla hyviä toimijoita.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- a) tuotannon ja kulutuksen ennakointi 
ja seuranta;

Or. fr

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) raivaustuki viinitilojen uusiin 
lajikkeisiin siirtymiseksi;

Or. fr

Tarkistus 161

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

Komission teksti Tarkistus

d a) investoinnit markkinoille saatettujen 
määrien paremman hallinnoinnin 
edistämiseksi; 

Or. fr
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Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Enintään kolmannes toimintaohjelman 
menoista saa liittyä kriisinehkäisy- ja -
hallintatoimenpiteisiin, kolmannessa
alakohdassa tarkoitettu pääoman 
takaisinmaksu ja korko mukaan lukien.

Enintään 40 prosenttia toimintaohjelman 
menoista saa liittyä kriisinehkäisy ja -
hallintatoimenpiteisiin, neljännessä
alakohdassa tarkoitettu pääoman 
takaisinmaksu ja korko mukaan lukien.

Or. fr

Perustelu

Kriisinehkäisyyn ja -hallintaan liittyvät ongelmat ovat keskeisessä asemassa oleva osatekijä 
hedelmä ja vihannesalalla. Toimintaohjelmissa on tuotava tämä esiin tekemällä mahdolliseksi 
kriisinehkäisy- ja hallintatoimenpiteiden merkittävämpi rahoitus.

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Satovakuutustoimenpiteet kattavat toimet, 
joilla edistetään tuottajien tulojen 
takaamista ja tuottajaorganisaatioille 
ja/tai niiden jäsenille aiheutuvien 
kaupallisten tappioiden kattamista silloin 
kun niihin vaikuttavat luonnonkatastrofit, 
sääolosuhteet tai tapauksen mukaan 
taudit tai tuholaiset.

Or. fr

Perustelu

Määritelmät ovat olennaisia osatekijöitä, jotka on sisällytettävä perussäädökseen. Tässä 
toistetaan asetuksen (EY) N:o 543/2011 88 artikla.
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Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuottajaorganisaatiot voivat ottaa 
kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteiden 
rahoittamiseksi kaupallisin ehdoin 
myönnettäviä lainoja. Siinä tapauksessa 
pääoman takaisinmaksu ja lainoista 
perittävä korko voivat muodostaa osan 
toimintaohjelmasta, ja sille voidaan siten 
myöntää 32 artiklan mukaista unionin 
taloudellista tukea. Kriisinehkäisyn ja -
hallinnan erityistoimet on rahoitettava
joko tällaisin lainoin tai suoraan mutta ei 
molempia käyttäen.

Tuottajaorganisaatiot voivat ottaa 
kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteiden 
rahoittamiseksi kaupallisin ehdoin 
myönnettäviä lainoja. Siinä tapauksessa 
pääoman takaisinmaksu ja lainoista 
perittävä korko voivat muodostaa osan 
toimintaohjelmasta, ja sille voidaan siten 
myöntää 32 artiklan mukaista unionin 
taloudellista tukea. Kriisinehkäisyn ja -
hallinnan erityistoimet voidaan rahoittaa 
tällaisin lainoin ja/tai suoraan 
tuottajaorganisaatioiden toimesta.

Or. fr

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä jaksoa sovellettaessa 
tarkoitetaan
a) "raakana korjaamisella" markkinoille 
kelpaamattomien tuotteiden korjaamista 
kokonaan tai osittain tietyllä alueella 
ennen tavanomaisen sadonkorjuun alkua. 
Asianomaiset tuotteet eivät voi olla ennen 
raakana korjaamista vaurioituneita 
sääolosuhteiden, tautien tai muiden 
syiden vuoksi.
b) "korjaamatta jättämisellä" sitä, että 
kyseiseltä alueelta ei saada lainkaan 
kaupallista tuotantoa tavanomaisen 
tuotantosyklin aikana. Tuotteiden 
hävittämistä sääolosuhteiden tai taudin 
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vuoksi ei kuitenkaan pidetä korjaamatta 
jättämisenä.

Or. fr

Perustelu

Määritelmät ovat olennaisia osatekijöitä, jotka on sisällytettävä perussäädökseen. Tässä 
toistetaan kahden määritelmän osalta asetuksen (EY) N:o 543/2011 84 artikla.

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin taloudellinen tuki on rajoitettu 
4,1 prosenttiin kunkin tuottajaorganisaation 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

2. Unionin taloudellinen tuki on rajoitettu 
4,1 prosenttiin kunkin tuottajaorganisaation 
ja/tai niiden liiton kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta.

Prosenttiosuutta voidaan kuitenkin korottaa 
4,6 prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 
4,1 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta, käytetään yksinomaan 
kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteisiin. 

Prosenttiosuutta voidaan kuitenkin korottaa 
4,6 prosenttiin tuottajaorganisaation
kaupan pidetyn tuotannon arvosta 
edellyttäen, että määrä, joka ylittää 4,1 
prosenttia kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta, käytetään yksinomaan 
kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteisiin. 

Prosenttiosuutta voidaan kuitenkin 
korottaa viiteen prosenttiin 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta edellyttäen, että 
tuottajaorganisaatioiden liitto panee 
täytäntöön tämän kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
jäsentensä puolesta.

Or. fr

Perustelu

Ks. 30 artiklaan esitettyt tarkistus. 
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Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) ohjelma esitetään usean tunnustetun 
tuottajaorganisaation toimesta, jotka ovat 
yhdistyneet yhteisen markkinoille 
saattamista harjoittavan tytäryhtiön 
puitteissa;

Or. fr

Perustelu

Ks. 30 artiklaan esitetty tarkistus. 

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) se kattaa ainoastaan erityistuen 
toimille, joiden tarkoituksena on edistää 
hedelmien ja vihannesten kulutusta 
oppilaitoksissa olevien lasten 
keskuudessa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Asetus kattaa jo laajalti hedelmien ja vihannesten jakelun lapsille, erityisesti hedelmien ja 
vihannesten kulutusta kouluissa edistävän ohjelman ja seuraavassa kohdassa tarkoitetun 
ilmaisjakelun kautta. Samalle toimelle ei pidä edistää kaksinkertaista tai jopa kolminkertaista 
rahoitusta. 
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Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmaisjakeluna rangaistuslaitoksille, 
kouluille, oppilaitoksille ja lasten 
lomaleireille sekä jäsenvaltioiden 
nimeämille sairaaloille ja vanhainkodeille, 
jotka toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että näin jaetut määrät 
ovat niiden tavallisesti ostamien määrien 
lisänä.

b) ilmaisjakeluna rangaistuslaitoksille, 
kouluille, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallinnoimille tai 
tunnustamille oppilaitoksille ja lasten 
lomaleireille sekä jäsenvaltioiden 
nimeämille sairaaloille ja vanhainkodeille, 
jotka toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että näin jaetut määrät 
ovat niiden tavallisesti ostamien määrien 
lisänä.

Or. fr

Perustelu

Yksityisiä oppilaitoksia ei pidä jättää säädöksen ulkopuolelle.

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on toimitettava kansallista 
säännöstöään koskeva ehdotuksensa 
komissiolle, joka voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vaatia siihen 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa, jos 
se havaitsee, ettei ehdotus edistäisi niiden 
tavoitteiden saavuttamista, jotka on asetettu 
perussopimuksen 191 artiklassa ja 
seitsemännessä ympäristöä koskevassa 
unionin toimintaohjelmassa. Myös 
toimintaohjelmista rahoitettavien 
yksittäisten tilojen investointien on oltava 
mainittujen tavoitteiden mukaisia.

Jäsenvaltion on toimitettava kansallista 
säännöstöään koskeva ehdotuksensa 
komissiolle, joka voi muuta kuin 162 
artiklan 2 tai kohtaa soveltamalla
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
vaatia siihen muutoksia kolmen kuukauden 
kuluessa, jos se havaitsee, ettei ehdotus 
edistäisi niiden tavoitteiden saavuttamista, 
jotka on asetettu perussopimuksen 191 
artiklassa ja seitsemännessä ympäristöä 
koskevassa unionin toimintaohjelmassa. 
Myös toimintaohjelmista rahoitettavien 
yksittäisten tilojen investointien on oltava 
mainittujen tavoitteiden mukaisia.

Or. fr
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Perustelu

Kysessä on tarpeellinen menettelyä koskeva täsmennys. 

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – a kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) toimintaohjelman toimenpiteiden, 
toimien tai menojen tukikelpoisuutta ja 
vastaavia täydentäviä kansallisia sääntöjä; 

iii) toimintaohjelman toimenpiteiden, 
toimien tai menojen tukikelpoisuutta, 
yksittäisten tilojen investointeja koskevia 
sääntöjä ja vastaavia täydentäviä 
kansallisia sääntöjä; 

Or. fr

Perustelu

Katso 30 ja 31 artiklaan tehdyt tarkistukset. 

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – a kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v a. erityissääntöjä, joita sovelletaan 
tilanteessa, jossa tuottajaorganisaatioiden 
liitot hallinnoivat, johtavat, panevat 
täytäntöön ja esittävät toimintaohjelmia 
osittain tai kokonaisuudessaan jäsentensä 
puolesta; 

Or. fr

Perustelu

Katso 30 ja 31 artiklaan tehdyt tarkistukset.
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Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – c kohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) tuottajaorganisaatioiden liittojen 
toimintaohjelmien rahoitukseen 
sovellettavia erityissääntöjä ja erityisesti 
32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
enimmäismääriä koskevia sääntöjä;

Or. fr

Perustelu

Katso 30 ja 31 artiklaan tehdyt tarkistukset.

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) markkinoiltapoiston määritelmää; ii) markkinoiltapoiston käynnistäviä 
edellytyksiä;

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on olennainen osatekijä, joka on sisällytettävä perussäädökseen. 

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – d alakohta – ix alakohta

Komission teksti Tarkistus

ix) raakana korjaamisen ja korjaamatta 
jättämisen määritelmiä;

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Kyseessä on olennainen osatekijä, joka on sisällytettävä perussäädökseen. Raakana 
korjaamisen ja korjaamatta jättämisen määritelmät on sisällytetty perussäädökseen. 

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – d alakohta – xi alakohta

Komission teksti Tarkistus

xi) satovakuutuksen tavoitteita; xi) satovakuutukseen sovellettavia 
täytäntöönpanoedellytyksiä;

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on olennainen osatekijä, joka on sisällytettävä perussäädökseen. Koska 
perussäädökseen sisällytettiin satovakuutuksen tavoitteet, vain täytäntöönpanon edellytyksistä 
voidaan säätää delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – d alakohta – xii alakohta

Komission teksti Tarkistus

xii) epäsuotuisan ilmastollisen 
tapahtuman määritelmää;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on olennainen osatekijä, joka on sisällytettävä perussäädökseen. 

Tarkistus 178

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) tuottajaorganisaatioiden liittojen 
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toimintaohjelmia ja toimintarahastoja.

Or. fr

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan toimintaohjelmista saadut kokemukset osoittavat, että on 
edistettävä sellaisia organisaatiomuotoja, jotka auttavat tuottajia saamaan markkinoilla 
merkittävän koon, varsinkin mitä tulee kriisien ehkäisyyn ja hallintaan. 
Tuottajaorganisaatioiden liitot voivat olla hyviä toimijoita.

Tarkistus 179

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että 
tarvittavista seuraamuksista säädetään ja 
että ne suoritetaan, jollei tukiohjelmia ole 
noudatettu.

Or. fr

Perustelu

Tässä toistetaan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen 
(2010) 799 132 artiklassa esitetty merkittävä säännös. Se on sisällytettävä tähän asetukseen.

Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimushankkeisiin tai toimenpiteisiin 
tutkimushankkeiden tukemiseksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 43 artiklan 3 
kohdan d ja e alakohdan soveltamista;

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Tutkimus on eurooppalaisten viinien maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kannalta perustavaa 
laatua oleva osatekijä. Se on voitava sisällyttää kansallisiin tukiohjelmiin.

Tarkistus 181

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

Komission teksti Tarkistus

Tukiohjelmien tukitoimenpiteet on 
laadittava jäsenvaltion sopivimmaksi 
katsomalla maantieteellisellä tasolla. 
Tukiohjelmasta on ennen sen komissiolle 
jättämistä järjestettävä kuuleminen 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
asianmukaisen alueellisen tason 
organisaatioiden kanssa.

Or. fr

Perustelu

Tässä toistetaan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen 
(2010) 799 133 artiklassa esitetty merkittävä säännös. Se on sisällytettävä tähän asetukseen.

Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kukin jäsenvaltio voi toimittaa yhden 
tukiohjelmaehdotuksen, joka voi olla 
mukautettu alueellisten erityispiirteiden 
mukaan.

Or. fr

Perustelu

Tässä toistetaan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen 
(2010) 799 133 artiklassa esitetty merkittävä säännös. Se on sisällytettävä tähän asetukseen.
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Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a)43 artiklan a kohdan mukainen 
tutkimus ja kehittäminen. 

Or. fr

Perustelu

Ks. 38 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukiohjelmista voidaan tukea 
viininviljelijöitä ainoastaan myöntämällä 
tukioikeuksia, joista jäsenvaltiot päättävät 
viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2012
asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799] 137
artiklan nojalla ja kyseisessä artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Tukiohjelmista voidaan tukea 
viininviljelijöitä ainoastaan myöntämällä 
tukioikeuksia, joista jäsenvaltiot päättävät 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 n
artiklan nojalla ja kyseisessä artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin. 

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaistetaan tilatukijärjestelmää ja viininviljelijöiden tukea koskevan 
lausuntoluonnoksen kanssa.

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a artikla
Tutkimus ja kehittäminen
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Tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämistoimilla rahoitetaan 
tutkimustoimintaa, jossa keskitytään 
erityisesti tuotteiden laadun 
parantamiseen ja tuotannon 
ympäristövaikutusten ja 
terveysturvallisuuden tutkimiseen. 

Or. fr

Perustelu

Ks. 38 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 186

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

Komission teksti Tarkistus

c a) uudelleenistutus terveyteen liittyvistä 
syistä. 

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen 
asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea ei voida myöntää tavanomaiseen 
uudistamiseen yli-ikäisillä viinitiloilla.

Tukea ei voida myöntää tavanomaiseen 
uudistamiseen, toisin sanoen saman 
lajikkeen uudelleenistuttamiseen samalle 
lohkolle samaa viininviljelymenetelmää 
noudattaen yli-ikäisillä viinitiloilla.

Or. fr
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Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen 
asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
lisäedellytyksiä erityisesti korvattavien 
viinitarhojen iän osalta.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen 
asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen estämättä, mitä istutusoikeuksien 
siirtymäjärjestelyä koskevassa asetuksen 
(EU) N:o [KOM(2010)799] II osan I 
osaston III luvun V jakson II alajaksossa 
säädetään, vanhojen ja uusien 
viiniköynnösten samanaikaiselle 
esiintymiselle myönnetty lupa, joka voi 
olla voimassa enintään kolme vuotta 
kestävän siirtymäjärjestelyn päättymiseen 
saakka;

a) sen estämättä, mitä istutusoikeuksien 
siirtymäjärjestelyä koskevassa asetuksen 
(EY) N:o 1234/2007 II osan I osaston III 
luvun V jakson II alajaksossa säädetään, 
vanhojen ja uusien viiniköynnösten 
samanaikaiselle esiintymiselle myönnetty 
lupa, joka voi olla voimassa enintään 
kolme vuotta;

Or. fr
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Tarkistus 190

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

Komission teksti Tarkistus

Kaupallisten rypäleiden korjaamatta 
jättämistä tavanomaisen tuotantosyklin 
lopussa ei pidetä raakana korjaamisena.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen 
asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 191

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
väliaikaisena ja alenevana tukena rahaston 
hallintokustannusten kattamiseksi.

2. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
väliaikaisena ja alenevana tukena rahaston 
hallintokustannusten kattamiseksi 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen annetun 
asetuksen (EU) […] 29 artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi on yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti 
YMP:ta koskevia eri asetuksia.



PE485.843v02-00 116/303 PR\904214FI.doc

FI

Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Satovakuutukseen myönnettävällä tuella 
suojataan tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaiset vaikuttavat niihin.

1. Satovakuutukseen myönnettävällä tuella 
suojataan tuottajien tuloja ja 
tuottajaorganisaatioille ja/tai niiden 
jäsenille aiheutuvien kaupallisten 
tappioiden kattamista silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaiset vaikuttavat niihin.

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukaistetaan tässä artiklassa esitetty satovakuutuksen soveltamisala 31 artiklan 2 
kohdassa esitetyn kanssa.

Tarkistus 193

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille investoinneille 
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja 
viinin kaupan pitämiseen, jotka parantavat 
yrityksen yleistä suorituskykyä ja koskevat 
yhtä tai useampaa seuraavista:

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille investoinneille 
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin, 
tislaamoihin ja viinin kaupan pitämiseen, 
jotka parantavat yrityksen yleistä 
suorituskykyä ja koskevat yhtä tai 
useampaa seuraavista: 

Or. fr

Perustelu

Tässä tehdään investoinnit tislaamoihin, joilla on merkittävä ympäristöä koskeva tehtävä 
sivutuotteiden poistamisessa, tukikelpoisiksi kansallisissa ohjelmissa, erityisesti sivutuotteiden 
jalostamisessa ja hyödyntämisessä tarvittavien investointien tukemiseksi sekä 
energiatehokkuuden parantamiseksi.



PR\904214FI.doc 117/303 PE485.843v02-00

FI

Tarkistus 194

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tislaamojen sivutuotteiden 
jalostaminen ja hyödyntäminen tai 
investoinnit, joilla parannetaan näiden 
energiatehokkuutta. 

Or. fr

Perustelu

Tässä tehdään investoinnit tislaamoihin, joilla on merkittävä ympäristöä koskeva tehtävä 
sivutuotteiden poistamisessa, tukikelpoisiksi kansallisissa ohjelmissa, erityisesti sivutuotteiden 
jalostamisessa ja hyödyntämisessä tarvittavien investointien tukemiseksi sekä 
energiatehokkuuden parantamiseksi.

Tarkistus 195

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tuen enimmäismäärät perustuvat 
keräys- ja käsittelykustannuksiin, ja 
komissio vahvistaa ne 51 artiklan 
mukaisesti antamillaan 
täytäntöönpanosäädöksillä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

Kysessä on käännösvirhe, josta seuraa epäjohdonmukaisuutta.
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Tarkistus 196

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jotka liittyvät vastuuseen menoista 
päivän, jona tukiohjelmat vastaanotetaan ja 
jona tukiohjelmiin tehdään muutoksia sekä 
niiden soveltamisen alkamispäivän 
välisenä aikana;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 197

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jotka liittyvät tukiohjelmien 
muuttamiseen sen jälkeen, kun ne ovat 
tulleet sovellettaviksi;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 198

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jotka liittyvät ennakkomaksuja 
koskeviin vaatimuksiin ja kynnyksiin, 
mukaan lukien vaatimus vakuudesta, jos 
tuesta maksetaan ennakko;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 199

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jotka sisältävät yleisiä säännöksiä ja 
määritelmiä tämän jakson soveltamiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Yleiset säännökset ja määritelmät kuuluvat lainsäätäjän vastuulle. Niitä ei siis pidä jättää 
komission vastuulle.

Tarkistus 200

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Voidakseen päästä osalliseksi 2 
kohdassa tarkoitetusta unionin 
rahoitusosuudesta jäsenvaltion on tehtävä 
tutkimus mehiläishoitoalan rakenteesta 
alueellaan sekä tuotannon että kaupan 
pitämisen osalta.

3. Voidakseen päästä osalliseksi 2 
kohdassa tarkoitetusta unionin 
rahoitusosuudesta jäsenvaltion on 
perustettava luotettava 
tunnistamisjärjestelmä mehiläispesien 
mehiläiskannan säännöllistä laskentaa 
varten ja tehtävä tutkimus 
mehiläishoitoalan rakenteesta alueellaan 
sekä tuotannon että kaupan pitämisen 
osalta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus vastaa Euroopan parlamentin 25. marraskuuta 2010 ja 15. marraskuuta 2011 
antamissa mehiläishoitoalaa koskevissa päätöslauselmissa esittämiä pyyntöjä.
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Tarkistus 201

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mehiläishoito-ohjelmat on laadittava 
läheisessä yhteistyössä mehiläishoitoalan 
edustavien järjestöjen ja osuuskuntien 
kanssa.

Or. fr

Perustelu

Euroopan parlamentti korosti 25. marraskuuta 2010 ja 15. marraskuuta 2011 antamissaan 
päätöslauselmissa tarvetta kuulla mehiläishoitajia ohjelmia valmisteltaessa niiden 
vaikuttavuuden ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Velvoite on siis esitettävä 
tässä, koska sitä ei enää esitetä ehdotuksessa asetukseksi.

Tarkistus 202

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Seuraavat toimenpiteet voivat sisältyä 
mehiläishoito-ohjelmiin:
a) mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien 
organisaatioille annettava tekninen apu;
b) uhkien ja tautien, erityisesti 
varroapunkin torjunta;
c) siirtohoidon järkeistäminen;
d) tuki aineellisille ja aineettomille 
investoinneille mehiläispesien tuotteiden 
tuotantoa tai kaupan pitämistä varten 
yritysten yleisen suorituskyvyn 
parantamiseksi ja erityisesti hunajan 
fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia 
määrittäville laboratorioille;
e) unionin mehiläiskantojen seuranta ja 
tukitoimet niiden lisäämiseksi;
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f) yhteistoiminta mehiläishoitoalaa ja 
mehiläistuotteita koskevan soveltavan 
tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen 
erikoistuneiden tahojen kanssa; 
g) markkinoiden seuranta;
h) tuotteiden laadun parantaminen niiden 
markkina-arvon parantamiseksi; 
i) loppukuluttajalle myydyn hunajan 
jäljitettävyyttä ja laadunvarmentamista 
koskevan järjestelmän perustaminen.

Or. fr

Perustelu

Euroopan parlamentti on ilmaissut useaan otteeseen päätöslauselmissaan mehiläishoito-
ohjelmia koskevan toiveensa, koska mehiläishoitoalalla on strateginen merkitys unionin 
luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ohjelmien sisällön on siis sisällyttävä 
perussäädökseen. Tässä toistetaan osittain YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen 
koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 149 artiklassa esitetty luettelo.

Tarkistus 203

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteitä, jotka voivat sisältyä 
mehiläishoito-ohjelmiin;

a) tarkempia tietoja toimenpiteistä, jotka 
voivat sisältyä mehiläishoito-ohjelmiin;

Or. fr

Perustelu

Koska mehiläishoito-ohjelmiin mahdollisesti sisällytettävien toimenpiteiden yleinen 
määritelmä sisällytettiin perussäädökseen, vain toimenpiteitä koskevista yksityiskohdista 
voidaan säätää delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 204

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pidettäväksi tarkoitettu tuote 
katsotaan kaupan pitämisen 
yleisvaatimuksen mukaiseksi, jos se on 
jonkin liitteessä V luetellun kansainvälisen 
organisaation vahvistaman standardin 
mukainen.

3. Kaupan pidettäväksi tarkoitettu tuote 
katsotaan kaupan pitämisen 
yleisvaatimuksen mukaiseksi, jos se on 
jonkin liitteessä V luetellun kansainvälisen 
organisaation vahvistaman standardin 
mukainen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta hygieniaan liittyvien, 
kaupallisten, eettisten tai muiden unionin 
lisävaatimusten soveltamista.

Or. fr

(Tarkistuksen 5 kohta 3 mietinnössä A7-0281/2011)

Perustelu

Kaikissa 56–68 artiklaan tehtävissä tarkistuksissa toistetaan maatalousvaliokunnan kaupan 
pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen N:o 2010/738 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 205

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita 
antamasta tai pitämästä voimassa 
kansallisia säännöksiä sellaisista kaupan 
pitämiseen liittyvistä näkökohdista, joita 
ei erikseen yhdenmukaisteta tällä
asetuksella. Jäsenvaltiot voivat lisäksi 
antaa tai pitää voimassa kaupan 
pitämisen vaatimuksia koskevia 
kansallisia sääntöjä sellaisia aloja tai 
tuotteita varten, joihin sovelletaan kaupan 
pitämisen yleisvaatimusta, edellyttäen, 
että kyseiset säännöt ovat unionin 
oikeuden ja sisämarkkinoiden toimintaa 
koskevien sääntöjen mukaisia.
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Or. fr

(Tarkistuksen 5 kohta 3 mietinnössä A7-0281/2011)

Tarkistus 206

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon kunkin alan 
erityispiirteet ja tarve tarkastella 
markkinatilanteen muutoksia siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan tai muutetaan 56 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja kaupan pitämisen 
yleisvaatimukseen liittyviä edellytyksiä ja 
56 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksenmukaisuutta koskevia 
sääntöjä tai poiketaan niistä.

Ottaen huomioon kunkin alan 
erityispiirteet ja tarve tarkastella 
markkinatilanteen muutoksia siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan 56 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja kaupan pitämisen 
yleisvaatimukseen liittyviä edellytyksiä tai 
poiketaan niistä.

Or. fr

(Tarkistuksen 5 1 b kohta mietinnössä A7-0281/2011)

Perustelu

Yleisvaatimukseen liittyvistä edellytyksistä säätäminen kuuluu parlamentille ja neuvostolle. 
Toistetaan maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen 
N:o 2010/738 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 207

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa delegoituja säädöksiä 160 
artiklan mukaisesti säännöistä, jotka 
koskevat 56 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden 
täytäntöönpanon ja seurannan 
edellytyksiä, ottaen huomioon, että on 
vältettävä alentamasta kaupan pitämisen 
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yleisvaatimusta siinä määrin, että 
eurooppalaisten tuotteiden laatu alkaa 
heikentyä.

Or. fr

(Tarkistuksen 5 1 b kohta mietinnössä A7-0281/2011)

Perustelu

Yleisvaatimukseen liittyvistä edellytyksistä säätäminen kuuluu parlamentille ja neuvostolle. 
Toistetaan maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen 
N:o 2010/738 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 208

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ottaen huomioon kuluttajien odotukset 
ja tarve parantaa maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyviä 
taloudellisia edellytyksiä ja 
maataloustuotteiden laatua siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan 55 artiklassa tarkoitettuja 
kaupan pitämisen vaatimuksia kaikissa 
kaupan pitämisen vaiheissa, kuten myös 
tällaisiin vaatimuksiin sovellettavia 
poikkeuksia ja vapautuksia, jotta voitaisiin 
mukautua jatkuvasti muuttuviin 
markkinaolosuhteisiin, kehittyvään 
kuluttajakysyntään ja kansainvälisten 
standardien kehitykseen sekä estää 
tuoteinnovoinnin jarruttaminen.

1. Ottaen huomioon kuluttajien odotukset 
ja tarve parantaa maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyviä 
taloudellisia edellytyksiä ja 
maataloustuotteiden laatua siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan 55 artiklassa tarkoitettuja 
kaupan pitämisen vaatimuksia kaikissa 
kaupan pitämisen vaiheissa, kuten myös 
tällaisiin vaatimuksiin sovellettavia 
poikkeuksia ja vapautuksia vain tietyllä 
ajanjaksolla ja poikkeustapauksissa, jotta 
voitaisiin mukautua jatkuvasti muuttuviin 
markkinaolosuhteisiin, kehittyvään 
kuluttajakysyntään ja kansainvälisten 
standardien kehitykseen sekä estää 
tuoteinnovoinnin jarruttaminen.

Or. fr
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Tarkistus 209

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

Komission teksti Tarkistus

Näin toteutetuista mukautuksista ei saa 
seurata ylimääräisiä kuluja pelkästään 
maataloustuottajille.

Or. fr

Tarkistus 210

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission valta vahvistaa muutoksia 
nykyisiä kaupan pitämisen vaatimuksia 
koskeviin poikkeuksiin tai vapautuksiin ei 
kuitenkaan koske liitettä VII.

Or. fr

Tarkistus 211

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määritelmiä, nimityksiä ja/tai 
myyntinimityksiä, jotka ovat muita kuin 
tässä asetuksessa säädettyjä, ja luetteloita 
ruhoista ja ruhonosista, joihin sovelletaan 
liitettä VI;

a) määritelmiä, nimityksiä ja/tai 
myyntinimityksiä, jotka ovat muita kuin 
tässä asetuksessa säädettyjä, ja luetteloita 
ruhoista ja ruhonosista, joihin sovelletaan 
liitettä VI; tätä kohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta viinialan tuotteisiin;

Or. fr
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Tarkistus 212

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan 
pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
tiettyjen termien käyttöä;

d) tarjontamuotoa, myyntinimityksiä, 
kaupan pitämisen pakollisiin vaatimuksiin 
liittyviä pakkausmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä ja tiettyjen 
termien käyttöä viinialan tuotteita lukuun 
ottamatta;

Or. fr

Tarkistus 213

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) maataloustuotannon ja 
tuotantomenetelmän tyyppiä mukaan 
lukien viininvalmistusmenetelmät ja niihin 
liittyvät hallinnolliset säännöt, sekä 
toimintakiertoa;

g) maataloustuotannon ja 
tuotantomenetelmän tyyppiä ja niihin 
liittyviä hallinnollisia sääntöjä, sekä 
toimintakiertoa;

Or. fr

Tarkistus 214

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) puristemehun ja viinin leikkaamista 
mukaan lukien näiden määritelmät, 
sekoittaminen ja rajoitukset;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 215

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
määritellyt ala- tai tuotekohtaiset kaupan 
pitämisen vaatimukset vahvistetaan 
rajoittamatta maataloustuotteiden 
laatujärjestelmistä annetun asetuksen 
(EU) N:o [KOM(2010)733] IV osaston 
soveltamista ja ottaen huomioon

3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
määritellyt ala- tai tuotekohtaiset kaupan 
pitämisen vaatimukset vahvistetaan 
rajoittamatta 67 a artiklassa ja liitteessä 
VII a tarkoitettuja vapaaehtoisia varattuja 
ilmaisuja koskevien säännösten 
soveltamista ja ottaen huomioon

Or. fr

Tarkistus 216

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla, 
sen jälkeen, kun on tehty 
vaikutustenarviointi, jossa otetaan 
huomioon toimijoille aiheutuvat 
kustannukset ja hallinnollinen taakka 
sekä tuottajille ja loppukuluttajalle 
koituvat hyödyt;

Or. fr

Perustelu

Kaikissa 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67 a–67 e ja 68 artiklaan tehtävissä tarkistuksissa toistetaan 
maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen N:o 
2010/738 yhteydessä esittämä kanta.
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Tarkistus 217

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

Komission teksti Tarkistus

e a) tarve säilyttää tuotteiden luonnolliset 
ja olennaiset ominaisuudet ja välttää 
muuttamasta merkittävästi asianomaisen 
tuotteen koostumusta.

Or. fr

Tarkistus 218

Ehdotus asetukseksi
60 artikla– 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) siipikarjanliha; e) siipikarjan liha ja munat;

Or. fr

Tarkistus 219

Ehdotus asetukseksi
61 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin alan erityispiirteet huomioon 
ottaen siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan kuhunkin 
vaatimukseen sovellettava sallittu 
poikkeama, jonka ylittyessä koko tuote-
erää pidetään vaatimuksen vastaisena.

Kunkin alan erityispiirteet huomioon 
ottaen siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan kuhunkin 
vaatimukseen sovellettava sallittu 
poikkeama, jonka ylittyessä koko tuote-
erää pidetään erityisen vaatimuksen 
vastaisena. Tällä kynnysarvojen 
perusteella määritellyllä sallitulla 
poikkeamalla ei saa muuttaa tuotteen 
ominaispiirteitä, ja se voi koskea 
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ainoastaan painoa, kokoa ja muita 
kriteerejä, joiden merkitys on vähäinen. 

Or. fr

Tarkistus 220

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää 
voimassa muuta kansallista lainsäädäntöä 
tuotteista, joihin sovelletaan unionin 
kaupan pitämisen vaatimusta, edellyttäen, 
että kyseiset säännökset ovat unionin 
oikeuden ja etenkin tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden periaatteen mukaisia.

Or. fr

(Tarkistus 11 mietinnössä A7-0281/2011)

Tarkistus 221

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tuotettaessa ja säilytettäessä liitteessä 
VI olevassa II osassa lueteltuja tuotteita 
unionissa saa käyttää vain niitä 
viininvalmistusmenetelmiä, jotka ovat 
sallittuja liitteen VII mukaisesti ja joista 
säädetään 59 artiklan 2 kohdan g 
alakohdassa ja 65 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

1. Tuotettaessa ja säilytettäessä liitteessä 
VI olevassa II osassa lueteltuja tuotteita 
unionissa saa käyttää vain niitä 
viininvalmistusmenetelmiä, jotka ovat 
sallittuja liitteen VII mukaisesti ja joista 
säädetään 65 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

Or. fr
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Tarkistus 222

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Salliessaan 59 artiklan 2 kohdan g 
alakohdassa tarkoitetun 
viininvalmistusmenetelmän komissio

2. Tehdessään ehdotuksia 1 kohdassa
tarkoitetun viininvalmistusmenetelmän 
sallimiseksi komissio

Or. fr

Tarkistus 223

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ottaa huomioon mahdolliset riskit siitä, 
että kuluttajia johdetaan harhaan odotusten 
ja käsitysten suhteen, sekä tällaisten riskien 
poistamiseen käytettävien 
tiedotusmenetelmien saatavuuden ja 
käytettävyyden;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen kaupan pitämisen vaatimuksista annetussa García Pérezin 
mietinnössä esitetyn kannan kanssa (A7-281/2011 - ehdotus COM(2010)738).

Tarkistus 224

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarvittaessa komissio vahvistaa
täytäntöönpanosäädöksillä 59 artiklan 3 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuja 

3. liitteessä VI olevassa II osassa 
lueteltujen tuotteiden osalta 59 artiklan 3 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuja 



PR\904214FI.doc 131/303 PE485.843v02-00

FI

menetelmiä liitteessä VI olevassa II osassa 
lueteltujen tuotteiden osalta. Kyseisten 
menetelmien on perustuttava asiaa 
koskeviin OIV:n suosittelemiin ja 
julkaisemiin menetelmiin, elleivät ne olisi 
tehottomia tai epäasianmukaisia 
tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään 
nähden. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

menetelmiä hyväksytään perussopimuksen 
43 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Kyseisten menetelmien on perustuttava 
asiaa koskeviin OIV:n suosittelemiin ja 
julkaisemiin menetelmiin, elleivät ne olisi 
tehottomia tai epäasianmukaisia 
tavoiteltuun unionin päämäärään nähden.

Or. fr

Tarkistus 225

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siihen asti kun tällaiset säännöt 
vahvistetaan, käytetään asianomaisen 
jäsenvaltion sallimia menetelmiä.

Ennen menetelmien ja sääntöjen 
vahvistamista käytetään asianomaisen 
jäsenvaltion sallimia menetelmiä ja 
sääntöjä.

Or. fr

Tarkistus 226

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai 
pitää voimassa eri aloja ja/tai tuotteita 
koskevia kansallisia kaupan pitämisen 
vaatimuksia edellyttäen, että ne ovat EU:n 
lainsäädännön mukaisia.

Or. fr

(Tarkistus 13 mietinnössä A7-0281/2011)
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Tarkistus 227

Ehdotus asetukseksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet ja eräiden 
maataloustuotteiden erityisluonne 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään
edellytykset, joilla tuontituotteiden 
katsotaan noudattavan unionin kaupan 
pitämisen vaatimuksia vastaavalla tasolla 
ja joiden ansiosta voidaan poiketa 58 
artiklasta, sekä vahvistetaan säännöt, jotka 
koskevat kaupan pitämisen vaatimusten 
soveltamista unionista vietäviin tuotteisiin.

Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet, eräiden maataloustuotteiden 
erityisluonne ja tarve taata, ettei kuluttajia 
johdeta harhaan odotusten ja käsitysten 
suhteen, perussopimuksen 43 artiklan 2 
kohdan mukaisesti voidaan ottaa käyttöön 
toimenpiteitä, joissa määritetään 
edellytykset, joilla tuontituotteiden 
katsotaan noudattavan unionin kaupan 
pitämisen vaatimuksia vastaavalla tasolla 
ja joiden ansiosta voidaan poiketa 58 
artiklasta, sekä vahvistetaan säännöt, jotka 
koskevat kaupan pitämisen vaatimusten 
soveltamista unionista vietäviin tuotteisiin.

Or. fr

Tarkistus 228

Ehdotus asetukseksi
II osa – II osasto – I luku – 4 a alajakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a ALAJAKSO
VAPAAEHTOISET VARATUT 

ILMAISUT
67 a artikla

Soveltamisala
Otetaan käyttöön vapaaehtoisten 
varattujen ilmaisujen järjestelmä, jolla 
autetaan lisäarvoa tuovia ominaispiirteitä
tai ominaisuuksia omaavien 
maataloustuotteiden tuottajia välittämään 
sisämarkkinoilla tietoa näistä 
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ominaispiirteistä tai ominaisuuksista sekä 
tuetaan ja täydennetään erityisesti ala- ja 
tuotekohtaisia kaupan pitämisen 
vaatimuksia.
67 b artikla
Nykyiset vapaaehtoiset varatut ilmaisut
1. Tämän asetuksen liitteessä VII a 
luetellaan vapaaehtoiset varatut ilmaisut, 
jotka kuuluvat tähän järjestelmään tämän 
asetuksen voimaantulopäivänä, sekä 
säädökset, joissa vahvistetaan kyseiset 
ilmaisut ja niiden käyttöedellytykset.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
vapaaehtoiset varatut ilmaisut pysyvät 
voimassa, jollei niitä muuteta tai peruta 
67 m artiklan nojalla.
67 c artikla
Vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen 
varaaminen, muuttaminen ja peruminen
Kuluttajien odotusten, tieteellisen ja 
teknisen tiedon kehityksen, 
markkinatilanteen sekä kaupan pitämisen 
vaatimusten ja kansainvälisten 
standardien kehityksen huomioon 
ottamiseksi komissiolle siirretään valta 
hyväksyä 160 a artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla voidaan:
a) varata uusi vapaaehtoinen varattu 
ilmaisu ja vahvistaa sen 
käyttöedellytykset,
b) muuttaa vapaaehtoisen varatun 
ilmaisun käyttöedellytyksiä, tai
c) perua vapaaehtoinen varattu ilmaisu.
67 d artikla
Uudet vapaaehtoiset varatut ilmaisut
1. Ilmaisua voidaan pitää vapaaehtoisena 
varattuna lisäilmaisuna vain, jos se 
täyttää seuraavat perusteet:
a) ilmaisun on alakohtaisesti 
tarkasteltuna liityttävä johonkin tuotteen 
ominaispiirteeseen taikka tuotannon tai 
jalostuksen ominaisuuteen sekä johonkin 
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kaupan pitämisen vaatimukseen,
b) ilmaisun käytön on tuotava tuotteelle 
lisäarvoa vastaavanlaisiin tuotteisiin 
verrattuna, ja
c) tuotteen on oltava ollut markkinoille 
saatettuna siten, että a alakohdassa 
tarkoitettu ominaispiirre tai ominaisuus 
on eritelty kuluttajille useissa 
jäsenvaltioissa.
Komissio ottaa huomioon asiaan liittyvät 
kansainväliset standardit sekä jo käytössä 
olevat, asianomaisia tuotteita tai aloja 
koskevat varatut ilmaisut
2. Tässä järjestelmässä ei varata 
vapaaehtoisia ilmaisuja, jotka kuvaavat 
tuotteen teknisiä ominaisuuksia 
pakollisten kaupan pitämisen vaatimusten 
täyttämistä varten ja joiden tarkoitus ei 
ole välittää kuluttajille tietoa näistä 
tuoteominaisuuksista.
3. Joidenkin alojen erityispiirteiden ja 
kuluttajien odotusten huomioon 
ottamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa 160  artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, 
jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen 
vapaaehtoisten varattujen lisäilmaisujen 
luomiseen liittyviä vaatimuksia.
67 e artikla
Vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen 
käyttörajoitukset
1. Vapaaehtoista varattua ilmaisua 
voidaan käyttää ainoastaan kuvaamaan 
tuotteita, jotka täyttävät sovellettavat 
käyttöedellytykset.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei tuotemerkinnöistä 
aiheudu sekaannusta vapaaehtoisten 
varattujen ilmaisujen kanssa.
3. Komissiolle annetaan valta hyväksyä 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä vapaaehtoisten varattujen 
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ilmaisujen käyttöä koskevista säännöistä.

Or. fr

(Mietinnössä A7-0281/2011 esitetyn tarkistuksen 15 teksti mukautettuna)

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista 
annetussa mietinnössä esitetyn kannan kanssa (A7-281/2011 - ehdotus COM(2010)738).

Tarkistus 229

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) niiden kansallisten menettelyjen 
vahvistamista, jotka koskevat sellaisten 
viinituotteiden markkinoilta poistamista ja 
hävittämistä, jotka eivät täytä tämän 
asetuksen vaatimuksia;

Or. fr

(Tarkistus 17 mietinnössä A7-0281/2011)

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen kaupan pitämisen vaatimuksista annetussa García Pérezin 
mietinnössä esitetyn kannan kanssa (A7-281/2011 - ehdotus COM(2010)738).

Tarkistus 230

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä ensimmäisen kappaleen a 
kohdan iii alakohdassa ja b kohdan iii 
alakohdassa tarkoitetaan "tuotannolla" 
kaikkia toimia rypäleiden korjuusta 
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viininvalmistusprosessin 
loppuunsaattamiseen, tuotannon jälkeisiä 
prosesseja lukuun ottamatta.
Edellä ensimmäisen kappaleen b kohdan 
kohdan ii alakohdan soveltamiseksi 
enintään 15 prosenttia rypäleistä voi olla 
peräisin rajatun maantieteellisen alueen 
ulkopuolelta, mutta kyseisen osuuden on 
oltava peräisin siitä jäsenvaltiosta tai 
kolmannesta maasta, jossa rajattu alue 
sijaitsee.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisen 
kappaleen a kohdan iii alakohdassa ja 
b kohdan iii alakohdassa säädetään, ja 
sillä edellytyksellä että 71 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa eritelmässä niin 
mainitaan, suojatulla 
alkuperänimityksellä tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä varustettu 
tuote voidaan valmistaa viiniksi joko
a) asianomaisen rajatun alueen 
välittömässä läheisyydessä, tai
b) alueella, joka sijaitsee samassa 
hallinnollisessa yksikössä tai viereisessä 
hallinnollisessa yksikössä, kansallisten 
sääntöjen mukaisesti, tai
c) silloin kun kyseessä on rajat ylittävä 
alkuperänimitys tai maantieteellinen 
merkintä tai silloin kun kahden tai 
useamman jäsenvaltion välillä taikka 
yhden tai useamman jäsenvaltion ja 
yhden tai useamman kolmannen maan 
välillä on tehty valvontatoimenpiteitä 
koskeva sopimus, suojatulla 
alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä 
merkinnällä varustettu tuote voidaan 
valmistaa viiniksi alueella, joka sijaitsee 
asianomaisen rajatun alueen välittömässä 
läheisyydessä. 
Poiketen siitä, mitä ensimmäisen 
kappaleen a kohdan iii alakohdassa 
säädetään, ja sillä edellytyksellä että 
71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
eritelmässä niin mainitaan, tuote voidaan 
valmistaa suojatulla alkuperänimityksellä 
varustetuksi kuohuviiniksi tai 
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helmeileväksi viiniksi asianomaisen 
rajatun alueen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevan alueen ulkopuolella, jos 
tällainen käytäntö oli olemassa ennen 
1 päivää maaliskuuta 1986.

Or. fr

(Tarkistus 26 mietinnössä A7-0281/2011 ilman 2 c alakohtaa)

Perustelu

Määritelmät ovat olennaisia osatekijöitä, jotka on sisällytettävä perussäädökseen. Tarkistus 
on johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen 
koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa.

Tarkistus 231

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos alkuperänimitys tai 
maantieteellinen merkintä on suojattu 
tämän asetuksen mukaisesti, 
tavaramerkin, jonka käyttö kuuluu 80 
artiklan 2 kohdan soveltamisalaan ja joka 
koskee jotain liitteessä VI olevassa II 
osassa lueteltuun luokkaan kuuluvaa 
tuotetta, rekisteröinti on evättävä, jos 
tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty 
sen päivän jälkeen, jona 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän suojahakemus toimitettiin 
komissiolle, ja alkuperänimitys tai 
maantieteellinen merkintä suojataan.

1. Sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, 
joka sisältää alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän tai 
muodostuu sellaisesta ja jonka käyttö 
kuuluu 80 artiklan 2 kohdan 
soveltamisalaan ja joka koskee jotain 
liitteessä VI olevassa II osassa lueteltuun 
luokkaan kuuluvaa tuotetta, rekisteröinti on 
evättävä, jos tavaramerkin 
rekisteröintihakemus on tehty sen päivän 
jälkeen, jona alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän suojahakemus 
toimitettiin komissiolle, ja alkuperänimitys 
tai maantieteellinen merkintä suojataan.

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukaistetaan säännökset maantieteellisten merkintöjen suojaamista alkoholijuomista 
esitettyjen, asetuksen (EY) N:o 110/2008 23 artiklassa esitettyjen säännösten kanssa. 
Asetuksella tarjotaan vahvistettu suoja tavaramerkkejä vastaan, ja siinä säädetään, että 
riitatilanteessa hyväksyttävän tavaramerkin on oltava rekisteröity joko ennen maantieteellisen 
merkinnän suojaamisajankohtaa, mikä koskee myös suojatun alkuperänimityksen tai suojatun
maantieteellisen merkinnän viinejä, tai 1. tammikuuta 1996 mennessä (teollis- ja 
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tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) 
voimaantulopäivä’), mikä tähän asti on koskenut ainoastaan alkoholijuomia.

Tarkistus 232

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 78 artiklan 2 kohdan 
soveltamista rajoittamatta tavaramerkin, 
jonka käyttö kuuluu 80 artiklan 2 kohdan 
soveltamisalaan ja jota koskeva 
rekisteröintihakemus on tehty tai joka on 
rekisteröity tai jota koskeva oikeus on 
saatu asiaa koskevan lainsäädännön 
mukaisesti unionin alueella tapahtuneella 
käytöllä ennen alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän suojaamista 
koskevan hakemuksen jättämistä 
komissiolle, käyttöä voidaan jatkaa ja se 
voidaan uusia alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän suojaamisesta 
huolimatta, jos jäsenvaltioiden 
tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 
22 päivänä lokakuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/95/EY tai yhteisön 
tavaramerkistä 26 päivänä helmikuuta 
2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 207/2009 mukaisia tavaramerkin 
mitättömyys- tai menettämisperusteita ei 
ole olemassa. 

2. Edellä olevan 78 artiklan 2 kohdan 
soveltamista rajoittamatta tavaramerkin, 
jonka käyttö kuuluu 80 artiklan 2 kohdan 
soveltamisalaan ja jota koskeva 
rekisteröintihakemus on tehty tai joka on 
rekisteröity tai jota koskeva oikeus on
saatu asiaa koskevan lainsäädännön 
mukaisesti vilpittömässä mielessä unionin 
alueella tapahtuneella käytöllä joko ennen 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän suojaamista alkuperämaassa 
tai ennen 1 päivää tammikuuta 1996, 
käyttöä voidaan jatkaa ja se voidaan uusia 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän suojaamisesta huolimatta, jos 
jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön 
lähentämisestä 22 päivänä lokakuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/95/EY tai 
yhteisön tavaramerkistä 26 päivänä 
helmikuuta 2009 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 207/2009 mukaisia 
tavaramerkin mitättömyys- tai 
menettämisperusteita ei ole olemassa.

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukaistetaan säännökset maantieteellisten merkintöjen suojaamista alkoholijuomista 
esitettyjen, asetuksen (EY) N:o 110/2008 23 artiklassa esitettyjen säännösten kanssa. 
Asetuksella tarjotaan vahvistettu suoja tavaramerkkejä vastaan, ja siinä säädetään, että 
riitatilanteessa hyväksyttävän tavaramerkin on oltava rekisteröity joko ennen maantieteellisen 
merkinnän suojaamisajankohtaa, mikä koskee myös suojatun alkuperänimityksen tai suojatun 
maantieteellisen merkinnän viinejä, tai 1. tammikuuta 1996 mennessä (teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) 
voimaantulopäivä’), mikä tähän asti on koskenut ainoastaan alkoholijuomia.
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Tarkistus 233

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi omasta aloitteestaan tai 
jäsenvaltion, kolmannen maan, 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, 
jonka oikeutettua etua asia koskee, 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä 
päättää peruuttaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän suojan, jos asianomaisen 
eritelmän edellytysten täyttymistä ei enää 
voida taata.

Komissio voi omasta aloitteestaan tai 
jäsenvaltion, kolmannen maan, 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, 
jonka oikeutettua etua asia koskee, 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä ja 
kuultuaan 72 artiklassa tarkoitettuja 
hakijoita päättää peruuttaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän suojan, jos asianomaisen 
eritelmän edellytysten täyttymistä ei enää 
voida taata.

Or. fr

Tarkistus 234

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet viinien nimitysten, joihin 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)799] 191 artiklan 3 kohtaa, 
poistamiseksi 81 artiklassa säädetystä 
rekisteristä.

2. Komissio toteuttaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet viinien nimitysten, joihin 
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
118 s artiklan 3 kohtaa, poistamiseksi 81 
artiklassa säädetystä rekisteristä.

Or. fr
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Tarkistus 235

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi omasta aloitteestaan 31 
päivään joulukuuta 2014 saakka päättää 
peruuttaa täytäntöönpanosäädöksillä tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun nykyisen 
suojatun viinin nimityksen suojan, jos se ei 
ole 70 artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukainen.

Komissio voi omasta aloitteestaan ja 
kuultuaan 72 artiklassa tarkoitettuja 
hakijoita 31 päivään joulukuuta 2014 
saakka päättää peruuttaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun nykyisen suojatun 
viinin nimityksen suojan, jos se ei ole 70 
artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukainen.

Or. fr

Tarkistus 236

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maantieteellisen alueen rajaamista 
koskevat periaatteet; ja

a) maantieteellisen alueen rajaamista 
koskevat täydentävät yksityiskohdat; ja

Or. fr

Perustelu

Koska maantieteellisen alueen rajaamista koskevat periaatteet on sisällytetty 
perussäädökseen, delegoiduilla säädöksillä voidaan säätää vain täydentävistä
yksityiskohdista.

Tarkistus 237

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rajatulla maantieteellisellä alueella 
tapahtuvaan tuotantoon liittyvät 

b) rajatulla maantieteellisellä alueella 
tapahtuvaan tuotantoon liittyvät rajoitukset 
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määritelmät, rajoitukset ja poikkeukset. ja poikkeukset.

Or. fr

Perustelu

Koska rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvan tuotannon määritelmät ovat olennaisia 
osatekijöitä, jotka on sisällytty perussäädökseen, tämä on poistettava.

Tarkistus 238

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet komissio voi vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä edellytykset, 
joilla perinteisiä merkintöjä voidaan 
käyttää kolmansien maiden tuotteissa, ja 
säätää poikkeuksista 89 artiklaan. 

4. Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet komissio voi 89 artiklasta 
poiketen vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä edellytykset, joilla perinteisiä 
merkintöjä voidaan käyttää kolmansien 
maiden tuotteissa. 

Or. fr

Perustelu

Niiden edellytysten määrittäminen, joilla perinteisiä merkintöjä voidaan käyttää kolmansien 
maiden tuotteissa, on jo sellaisenaan poikkeus 89 artiklasta, jossa ei säädetä mitään tällaista.

Tarkistus 239

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimet hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Kysessä on tärkeä menettelyä koskeva täsmennys.
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Tarkistus 240

Ehdotus asetukseksi
95 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
merkintöihin ja esillepanoon sovelletaan 
direktiiviä 2008/95/EY, neuvoston 
direktiiviä 89/396/ETY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2000/13/EY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2007/45/EY.

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
merkintöihin ja esillepanoon sovelletaan 
direktiiviä 2008/95/EY, neuvoston 
direktiiviä 89/396/ETY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2000/13/EY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2007/45/EY.

Liitteessä VI olevan II osan 1–11, 13, 15 
ja 16 kohdissa tarkoitettujen tuotteiden 
merkintöihin ei saa lisätä muita tietoja 
kuin tässä asetuksessa tarkoitettuja 
tietoja, jos ne noudattavat direktiivin 
2000/13/EY 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan edellytyksiä.
1 a. Kun tämän asetuksen liitteessä VI 
olevassa II osassa tarkoitettuihin 
tuotteisiin sisältyy yksi tai useampi 
direktiivin 2000/13/EY liitteessä III a 
lueteltu ainesosa, se tai ne on mainittava 
merkinnöissä ilmaisun "sisältää" jälkeen.
Sulfiittien yhteydessä voidaan käyttää 
mainintoja "sulfiitteja" tai 
"rikkidioksidia".
1 b. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuun merkintävelvollisuuteen 
voidaan liittää 160 artiklan mukaisesti 
annettavilla delegoiduilla säädöksillä 
määritettävän kuvan käyttö.

Or. fr

(Tarkistus 27 mietinnössä A7-0281/2011)

Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen 
asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämä kanta. Se on sisällytettävä tähän 
asetukseen.
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Tarkistus 241

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a 
alakohdassa säädetään, rypäletuotteen 
luokka voidaan jättää mainitsematta 
viineissä, joissa on suojatun 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän nimi. 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a 
alakohdassa säädetään, rypäletuotteen 
luokka voidaan jättää mainitsematta 
viineissä, joissa on suojatun 
alkuperänimityksen tai suojatun 
maantieteellisen merkinnän nimi, sekä 
laatukuohuviineissä, jos merkinnässä on 
ilmaisu "Sekt".

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen 
asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämä kanta. Se on sisällytettävä tähän 
asetukseen.

Tarkistus 242

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) merkinnässä on 89 artiklan a 
alakohdassa tarkoitettu perinteinen 
merkintä;

a) merkinnässä on jäsenvaltioiden 
lainsäädännön tai tämän asetuksen
89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun eritelmän mukaisesti 
71 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettu perinteinen merkintä;

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen 
N:o 2010/738 yhteydessä esittämä kanta.
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Tarkistus 243

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ottaen huomioon viinialan erityispiirteet 
sekä tarve varmistaa merkintöjä ja 
esillepanoa koskevien horisontaalisten 
sääntöjen noudattaminen komissio voi 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 
määritelmiä, sääntöjä ja rajoituksia, jotka 
koskevat

2. Ottaen huomioon viinialan erityispiirteet 
sekä tarve varmistaa merkintöjä ja 
esillepanoa koskevien horisontaalisten 
sääntöjen noudattaminen komissio voi 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä sääntöjä 
ja rajoituksia, jotka koskevat

Or. fr

Perustelu

Yleiset säännökset ja määritelmät kuuluvat lainsäätäjän vastuulle. Niitä ei pidä jättää
komission vastuulle.

Tarkistus 244

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Unionin ja eräiden kolmansien maiden 
välisen kaupan erityispiirteiden huomioon 
ottamiseksi komissio voi vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä poikkeuksia tästä 
jaksosta unionin ja eräiden kolmansien 
maiden välisen kaupan osalta.

6. Unionin ja eräiden kolmansien maiden 
välisen kaupan erityispiirteiden huomioon 
ottamiseksi komissio voi vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä poikkeuksia tästä 
jaksosta kolmansiin maihin suuntautuvan 
viennin osalta. 

Or. fr

Perustelu

Koska säännöstä on tarkoitus soveltaa vain vientiin, on käytettävä täsmällisempää 
sanamuotoa.



PR\904214FI.doc 145/303 PE485.843v02-00

FI

Tarkistus 245

Ehdotus asetukseksi
100 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Kaikissa tähän jaksoon tehtävissä tarkistuksissa on kyse sokerikiintiöjärjestelmän (ja 
tarvittavien tähän liittyvien artiklojen) toistamisesta ja ajan tasalle saattamisesta kuten 
esitetään YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneessa asetusehdotuksessa 
(2010) 799.

Lisätään kuitenkin 101 g artiklan e kohtaan mekanismi, jolla kiintiön ulkopuolinen sokeri 
muutetaan automaattisesti kiintiösokeriksi markkinoiden jännitteiden ehkäisemiseksi tai 
tilanteiden korjaamiseksi.

Tarkistus 246

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

Komission teksti Tarkistus

1 ALAJAKSO
ERITYISTOIMENPITEET

Or. fr
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Tarkistus 247

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 248

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr



PR\904214FI.doc 147/303 PE485.843v02-00

FI

Tarkistus 249

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

(toistetaan ehdotuksen COM(2010)799 43 artikla (3 kohta ja sitä seuraavat kohdat)

Tarkistus 250

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr
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Tarkistus 251

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 252

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr



PR\904214FI.doc 149/303 PE485.843v02-00

FI

Tarkistus 253

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 254

Ehdotus asetukseksi
101 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 9 artikla)
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Tarkistus 255

Ehdotus asetukseksi
101 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 b artikla
Tuotantomaksu

1. Sokeria, isoglukoosia tai 
inuliinisiirappia tuottaville yrityksille 
myönnetyistä 101 h artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuista sokeri-, isoglukoosi- ja 
inuliinisiirappikiintiöistä sekä 101 b 
artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetuista kiintiöiden ulkopuolisista 
määristä peritään tuotantomaksu 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun.
2. Tuotantomaksu on 12 euroa tonnilta 
kiintiösokeria ja -inuliinisiirappia. 
Isoglukoosin tuotantomaksu on 50 
prosenttia sokeriin sovellettavasta 
tuotantomaksusta.
3. Jäsenvaltion on perittävä 1 kohdan 
mukaisesti maksettu tuotantomaksu 
kokonaisuudessaan alueelleen 
sijoittautuneilta yrityksiltä suhteessa 
niiden asianomaisen markkinointivuoden 
kiintiöön.
Yritysten on suoritettava maksut ennen 
asianomaisen markkinointivuoden 
helmikuun loppua.
4. Unionin sokeri- ja 
inuliinisiirappiyritykset voivat vaatia, että 
sokerijuurikkaan tai sokeriruo'on 
viljelijät tai juurisikurin toimittajat 
vastaavat enintään 50 prosentista 
asianomaisesta tuotantomaksusta.

Or. fr

(toistetaan ehdotuksen COM(2010)799 44 artikla (1 kohta mukautettu)
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Tarkistus 256

Ehdotus asetukseksi
101 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 c artikla
Tuotantotuki

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 99 ja 100 artikla)
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Tarkistus 257

Ehdotus asetukseksi
101 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 d artikla
Sokerin poistaminen markkinoilta

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 45 artikla)

Tarkistus 258

Ehdotus asetukseksi
101 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 e artikla
Siirretty säädösvalta

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 46 artikla)

Tarkistus 259

Ehdotus asetukseksi
II osa – II osasto – II luku – 1 jakso – 1 a alajakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a ALAJAKSO
TUOTANNON RAJOITTAMISTA 

KOSKEVA JÄRJESTELMÄ

Or. fr

Tarkistus 260

Ehdotus asetukseksi
101 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 f artikla
Sokerialan kiintiöt

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 49 artikla)
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Tarkistus 261

Ehdotus asetukseksi
101 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 g artikla
Sokerijuurikkaan vähimmäishinta

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 42 artikla)
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Tarkistus 262

Ehdotus asetukseksi
101 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 h artikla
Kiintiön myöntäminen

1. Liitteessä III b vahvistetaan sokerin, 
isoglukoosin ja inuliinisiirapin 
tuotantokiintiöt kansallisella tai 
alueellisella tasolla.
2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä kiintiö 
kullekin alueelleen sijoittautuneelle 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
tuottavalle yritykselle, joka on hyväksytty 
101 i artiklan mukaisesti.
Kunkin yrityksen kiintiö on yhtä suuri 
kuin sille markkinointivuodeksi 
2005/2006 asetuksen (EY) N:o 318/2006 
mukaisesti myönnetty kiintiö1.
3. Jos kiintiö myönnetään 
sokeriyritykselle, jolla on useampia kuin 
yksi tuotantoyksikkö, jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteet, jotka ne 
katsovat tarpeellisiksi sokerijuurikkaan ja 
-ruo'on viljelijöiden etujen huomioon 
ottamiseksi. 
____________________

1 EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 50 artikla)
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Tarkistus 263

Ehdotus asetukseksi
101 i artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 i artikla
Hyväksytyt yritykset

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

Or. fr

(toistetaan ehdotuksen COM(2010)799 51 artikla (1 kohta mukautettu)
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Tarkistus 264

Ehdotus asetukseksi
101 j artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 j artikla
Kansallisten kiintiöiden mukauttaminen
Komissio voi 160 artiklan mukaisesti 
antamillaan delegoiduilla säädöksillä 
mukauttaa liitteessä III b esitettyjä 
kiintiöitä jäsenvaltioiden 101 k artiklan 
mukaisesti tekemien päätösten johdosta. 

Or. fr

Tarkistus 265

Ehdotus asetukseksi
101 k artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 k artikla
Kansallisen kiintiön uudelleen jakaminen 

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 53 artikla)

Tarkistus 266

Ehdotus asetukseksi
101 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 l artikla
Kiintiön ulkopuolinen tuotanto

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 54 artikla lisäyksin)

Tarkistus 267

Ehdotus asetukseksi
101 m artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 m artikla
Teollisuudelle tarkoitettu sokeri

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 55 artikla)

Tarkistus 268

Ehdotus asetukseksi
101 n artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 n artikla
Ylijäämäsokerin siirtäminen

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 56 artikla)

Tarkistus 269

Ehdotus asetukseksi
101 o artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 o artikla
Ylijäämämaksu

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 57 artikla)
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Tarkistus 270

Ehdotus asetukseksi
101 p artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 p artikla
Siirretty säädösvalta

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

Or. fr

(2, 3 ja 4 kohta suurelta osin ehdotuksesta COM(2010)799)

Tarkistus 271

Ehdotus asetukseksi
101 q artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 q artikla
Täytäntöönpanovalta

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

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 79 artikla lisäyksin)

Tarkistus 272

Ehdotus asetukseksi
II osa – II osasto – II luku – 2 jakso – 1 alajakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 ALAJAKSO
TUOTANNON JA KAUPAN 
PITÄMISEN SEURANTA

Or. fr

Tarkistus 273

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi 1 päivän tammikuuta 
2016 jälkeen päättää 
täytäntöönpanosäädöksellä, ettei tämän 
artiklan 1–3 kohtaa enää sovelleta. Tämä 

Poistetaan.
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täytäntöönpanosäädös hyväksytään 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Viinitilarekisterit ovat olennainen osa istutusoikeusjärjestelmää. Niiden poistamista ei voida 
suunnitella. 

Tarkistus 274

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

Komission teksti Tarkistus

1 a ALAJAKSO
TUOTANNON RAJOITTAMISTA 

KOSKEVA JÄRJESTELMÄ

Or. fr

Tarkistus 275

Ehdotus asetukseksi
103 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 a artikla
Kesto
Tätä alajaksoa sovelletaan 
markkinointivuoden 2030/2029 loppuun.

Or. fr

Perustelu

Kaikissa tähän jaksoon tehtävissä tarkistuksissa on kyse istutusoikeusjärjestelmän (ja 
tarvittavien tähän liittyvien artiklojen) toistamisesta ja ajan tasalle saattamisesta kuten 
esitetään YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneessa asetusehdotuksessa 
(2010) 799.
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Tarkistus 276

Ehdotus asetukseksi
103 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 b artikla
Viiniköynnösten istutuskielto

1. Jäljempänä 63 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti luokiteltavien 
rypälelajikkeiden istutus kielletään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 
artiklan ja erityisesti sen 4 kohdan 
soveltamista.
2. Kielletään myös 63 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti luokiteltavien 
rypälelajikkeiden varttaminen muihin 
kuin kyseisessä artiklassa tarkoitettuihin 
rypälelajikkeisiin.
3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, kyseisissä kohdissa tarkoitetut 
istutukset ja varttamiset sallitaan, jos ne 
liittyvät
a) 103 c artiklassa säädettyyn uuden 
viljelmän istutusoikeuteen;
b) 103 d artiklassa säädettyyn 
uudelleenistutusoikeuteen;
c) 103 e ja 103 f artiklassa säädettyyn 
varannosta myönnettävään 
istutusoikeuteen.
4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut 
istutusoikeudet myönnetään hehtaareina.

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 89 artikla)
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Tarkistus 277

Ehdotus asetukseksi
103 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 c artikla
Uusien viljelmien istutusoikeudet

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

Or. fr

(toistetaan ehdotuksen COM(2010)799 90 artikla)
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Tarkistus 278

Ehdotus asetukseksi
103 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 d artikla
Uudelleenistutusoikeudet

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
paikkausistutusoikeuksia tuottajille, jotka 
ovat raivanneet viiniköynnöstä kasvavan 
alan.
Raivatut alat, joista on myönnetty 
raivauspalkkiota asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 II osan I osaston III luvun 
IV a jakson III alajakson mukaisesti, 
eivät kuitenkaan luo 
uudelleenistutusoikeuksia.
2. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
uudelleenistutusoikeuksia tuottajille, jotka 
sitoutuvat raivaamaan viiniköynnöstä 
kasvavan alan. Tällöin 
sitoumuksenalainen ala on raivattava 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun uudet 
viiniköynnökset, joihin on myönnetty 
uudelleenistutusoikeudet, on istutettu.
3. Myönnettyjen 
uudelleenistutusoikeuksien on vastattava 
raivatun alan todellista satotasoa.
4. Uudelleenistutusoikeudet on käytettävä 
tilalla, jolle ne on myönnetty. Jäsenvaltiot 
voivat lisäksi säätää, että 
uudelleenistutusoikeuksia saa käyttää 
ainoastaan raivatuilla alueilla.
5. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää, että 
uudelleenistutusoikeus voidaan siirtää 
kokonaan tai osittain toiselle tilalle 
samassa jäsenvaltiossa seuraavissa 
tapauksissa:
a) osa kyseisestä tilasta siirretään tälle 
toiselle tilalle;
b) toisen tilan alat on tarkoitettu
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i) suojatulla alkuperänimityksellä tai 
suojatulla maantieteellisellä merkinnällä 
varustettujen viinien tuotantoon; tai
ii) viiniköynnösten perusrunkojen 
emokasvien kasvatukseen.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen 
poikkeuksien soveltaminen ei johda 
tuotantokyvyn yleiseen kasvuun niiden 
alueella varsinkaan silloin, kun 
siirtäminen tapahtuu kastelemattomilta 
aloilta kastelluille aloille.
6. Edellä 1–5 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin 
uudelleenistutusoikeuksien kaltaisiin 
oikeuksiin, jotka on saatu unionin tai 
kansallisen aiemman lainsäädännön 
nojalla.
7. Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 4 
artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetyt 
uudelleenistutusoikeudet on käytettävä 
siinä säädetyissä määräajoissa.

Or. fr

(toistetaan ehdotuksen COM(2010)799 91 artikla)

Tarkistus 279

Ehdotus asetukseksi
103 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

(toistetaan ehdotuksen COM(2010)799 92 artikla)
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Tarkistus 280

Ehdotus asetukseksi
103 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 f artikla
Istutusoikeuksien myöntäminen 

varannosta
1. Jäsenvaltiot voivat myöntää varannosta 
oikeuksia
a) maksutta alle 40-vuotiaille tuottajille, 
joilla on riittävä ammattitaito ja pätevyys 
ja jotka ovat perustamassa ensimmäistä 
tilaansa maatalousyrittäjänä;
b) kansallisiin tai tapauksen mukaan 
alueellisiin varoihin suoritettavaa maksua 
vastaan tuottajille, jotka aikovat käyttää 
oikeudet sellaisten viinitilojen 
istuttamiseen, joiden tuotteilla on taatut 
markkinat.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vahvistamisperusteet ensimmäisen 
alakohdan b alakohdassa tarkoitetun 
maksun määrälle, joka voi vaihdella 
kyseessä olevan viinitilan aiotun 
lopputuotteen mukaan ja sen mukaan, 
paljonko on jäljellä siirtymäkautta, jonka 
aikana sovelletaan 103 b artiklan 1 ja 2 
kohdassa säädettyä uusien viljelmien 
istutuskieltoa.
2. Kun varannosta myönnettyjä 
istutusoikeuksia käytetään, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
a) sijainti sekä käytettävät lajikkeet ja 
viljelymenetelmät ovat sellaisia, että niillä
voidaan taata tuotannon mukautuvan 
markkinoiden vaatimuksiin;
b) sadot vastaavat alueen keskiarvoa 
erityisesti silloin, kun kastelemattomilta 
aloilta peräisin olevat istutusoikeudet 
käytetään kastelluilla aloilla.
3. Varannosta myönnetyt istutusoikeudet, 
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joita ei ole käytetty ennen niiden 
myöntämisvuotta seuraavan toisen 
viinivuoden päättymistä, menetetään ja ne 
siirretään takaisin varantoon.
4. Varannossa olevat istutusoikeudet, joita 
ei ole myönnetty ennen niiden varantoon 
siirtämisvuotta seuraavan viidennen 
viinivuoden päättymistä, raukeavat.
5. Jos jäsenvaltiossa on alueellisia 
varantoja, se voi antaa sääntöjä, joissa 
sallitaan istutusoikeuksien siirto 
alueellisten varantojen välillä. Jos 
jäsenvaltiossa on sekä alueellisia että 
kansallisia varantoja, se voi myös sallia 
kyseisten varantojen väliset siirrot.
Siirroissa voidaan soveltaa 
vähennyskerrointa.

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 93 artikla)

Tarkistus 281

Ehdotus asetukseksi
103 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

(toistetaan ehdotuksen COM(2010)799 94 artikla)



PE485.843v02-00 176/303 PR\904214FI.doc

FI

Tarkistus 282

Ehdotus asetukseksi
103 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 h artikla
Tiukemmat kansalliset säännöt

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

Or. fr

(toistetaan ehdotuksen COM(2010)799 95 artikla)

Tarkistus 283

Ehdotus asetukseksi
103 i artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 i artikla
Siirretty säädösvalta

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 2–4 kohdassa 
lueteltujen toimenpiteiden säätämiseksi.
2. Ottaen huomioon tarve välttää 
tuotantokyvyn kasvu komissio voi 
delegoiduilla säädöksillä
a) laatia luettelon tilanteista, joissa 
raivaus ei luo uudelleenistutusoikeuksia;
b) antaa säännöt istutusoikeuksien 
siirroista varantojen välillä;
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c) kieltää sellaisen viinin tai sellaisten 
viinituotteiden kaupan pitämisen, joka tai 
jotka on tarkoitettu yksinomaan 
viininviljelijän perheen omaan 
kulutukseen.
3. Ottaen huomioon tarve huolehtia 
raivausta harjoittavien tuottajien 
tasavertaisesta kohtelusta komissio voi 
antaa delegoiduilla säädöksillä sääntöjä 
raivauksen tehokkuuden varmistamiseksi 
silloin, kun myönnetään 
uudelleenistutusoikeuksia.
4. Ottaen huomioon tarve unionin varojen 
sekä unionin viinin tunnistamisen, 
lähtöisyyden ja laadun suojaamiseen 
komissio voi delegoiduilla säädöksillä
a) säätää sellaisen jäsenvaltioiden 
keräämiin näytteisiin perustuvan 
isotooppitietoja sisältävän tietokannan 
perustamisesta, joka auttaa havaitsemaan 
petoksia, sekä jäsenvaltioiden omia 
tietokantoja koskevista säännöistä;
b) antaa sääntöjä valvontaelimistä ja 
niiden keskinäisestä avunannosta;
c) antaa sääntöjä jäsenvaltioiden saamien 
tulosten yleisestä käytöstä;
d) antaa sääntöjä seuraamusten 
soveltamisesta poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

Or. fr

(alkaen 2 kohdasta: toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 96 artikla)

Tarkistus 284

Ehdotus asetukseksi
103 j artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

103 j artikla
Täytäntöönpanovalta
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Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikki tähän 
alajaksoon liittyvät tarvittavat 
toimenpiteet mukaan luettuina säännöt, 
jotka koskevat
a) uusien istutusoikeuksien myöntämistä, 
kirjaamis- ja tiedoksiantovelvollisuudet 
mukaan luettuina;
b) uudelleenistutusoikeuksien siirtoa, 
vähennyskerroin mukaan luettuna;
c) jäsenvaltioiden pitämiä rekistereitä ja 
komissiolle osoitettavia tiedonantoja, 
varantojärjestelmän mahdollinen valinta 
mukaan luettuna;
d) istutusoikeuksien myöntämistä 
varannosta;
e) jäsenvaltioiden tekemiä tarkastuksia ja 
tällaisia tarkastuksia koskevien tietojen 
toimittamista komissiolle.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

(toistetaan suurelta osin ehdotuksen COM(2010)799 97 artikla)

Tarkistus 285

Ehdotus asetukseksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Kaikissa tähän jaksoon tehtävissä tarkistuksissa toistetaan maito- ja maitotuotealan 
sopimussuhteita koskevassa asetuksessa (EY) N:o 261/2012 esitetty.

Tarkistus 286

Ehdotus asetukseksi
104 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

104 a artikla
Sopimussuhteet maito- ja maitotuotealalla
Jos jäsenvaltio päättää, että jokaisen sen 
alueella tapahtuvan raakamaidon 
toimituksen tuottajalta raakamaidon 
jalostajalle on kuuluttava osapuolten 
välisen kirjallisen sopimuksen piiriin, 
ja/tai päättää, että ensiostajan on tehtävä 
kirjallinen tarjous tuottajan toimittamaa 
raakamaitoa koskevan sopimuksen 
tekemisestä, tällaisen sopimuksen ja/tai 
tarjouksen sopimuksen tekemisestä on 
täytettävä 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset.
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Jos jäsenvaltio päättää, että raakamaidon 
toimitusten tuottajalta raakamaidon 
jalostajalle on kuuluttava osapuolten 
välisen kirjallisen sopimuksen piiriin, sen 
on myös päätettävä, mikä toimituksen 
vaihe kuuluu tai mitkä toimituksen 
vaiheet kuuluvat tällaisen sopimuksen 
piiriin, jos raakamaidon toimitus 
tapahtuu yhden tai useamman kerääjän 
toimesta. Tässä artiklassa 'kerääjällä' 
tarkoitetaan yritystä, joka kuljettaa 
raakamaidon tuottajalta tai toiselta 
kerääjältä raakamaidon jalostajalle tai 
toiselle kerääjälle, jos raakamaidon 
omistusoikeus siirtyy kussakin 
tapauksessa.
2. Sopimus ja/tai tarjous sopimuksen 
tekemisestä on 
a) tehtävä ennen toimitusta;
b) tehtävä kirjallisesti; ja
c) siihen on sisällyttävä erityisesti 
seuraavat ehdot:
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 toimitetun 
raakamaidon laatu tai koostumus;
ii) raakamaidon määrä, 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;
iv) maksuaikoja ja -menettelyjä koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot;
v) raakamaidon keräämistä tai 
toimittamista koskevat järjestelyt; ja
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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 raakamaidon 
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 raakamaidon tuottajien, 
kerääjien tai jalostajien tekemien 
raakamaidon toimitusta koskevien 
sopimusten ehdoista, 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetut ehdot mukaan 
luettuina, voidaan vapaasti neuvotella 
osapuolten kesken.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään:
i) jos jäsenvaltio päättää tehdä 
raakamaidon toimituksia koskevat 
kirjalliset sopimukset pakollisiksi tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, se voi 
määrittää vähimmäiskeston, jota 
sovelletaan ainoastaan tuottajan ja 
raakamaidon ensiostajan välisiin 
kirjallisiin sopimuksiin. Tämän 
vähimmäiskeston on oltava vähintään 
kuusi kuukautta, ja se ei saa haitata 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa; 
ja/tai
ii) jos jäsenvaltio päättää, että 
raakamaidon ensiostajan on 1 kohdan 
mukaisesti tehtävä tuottajalle kirjallinen 
tarjous sopimuksen tekemisestä, se voi 
säätää, että tarjouksen on sisällettävä 
kansallisessa lainsäädännössä tältä osin 
vahvistettu sopimuksen vähimmäiskesto. 
Tällaisen vähimmäiskeston on oltava 
vähintään kuusi kuukautta, eikä se saa 
haitata sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa.
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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. fr

(Toistetaan asetus 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012), ks. johdanto-osan 185 f artikla.)

Perustelu

Kaikissa tähän jaksoon tehtävissä tarkistuksissa toistetaan maito- ja maitotuotealan 
sopimussuhteita koskevassa asetuksessa (EY) N:o 261/2012 esitetty.

Tarkistus 287

Ehdotus asetukseksi
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

105 artikla Poistetaan.
Sopimusneuvottelut maito- ja 

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

Or. fr

(Toistetaan asetus 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012), ks. 126 c artikla.)
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Tarkistus 288

Ehdotus asetukseksi
105 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 a artikla
Sopimusneuvottelut maito- ja 

maitotuotealalla
1. Edellä olevan 106 ja 106 a artiklan 
mukaisesti hyväksytty maito- ja 
maitotuotealan tuottajaorganisaatio voi 
neuvotella tuottajajäsentensä puolesta 
raakamaidon toimittamista tuottajalta 
raakamaidon jalostajalle tai 104 a 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetulle kerääjälle koskevan 
sopimuksen, joka kattaa jäsenten koko 
yhteistuotannon tai osan siitä.
2. Tuottajaorganisaatio voi käydä 
neuvotteluja
a) riippumatta siitä, siirretäänkö
raakamaidon omistusoikeus tuottajalta 
tuottajaorganisaatiolle vai ei;
b) riippumatta siitä, onko neuvoteltu hinta 
sama kaikkien vaiko pelkästään joidenkin 
tuottajajäsenten yhteistuotannolle;
c) jos tietyn tuottajaorganisaation osalta
i) tällaisten neuvottelujen kohteena 
olevan raakamaidon määrä on enintään 
3,5 prosenttia unionin 
kokonaistuotannosta ja
ii) tällaisten neuvottelujen kohteena 
olevan raakamaidon tietyssä 
jäsenvaltiossa tuotettu määrä on enintään 
33 prosenttia kyseisen jäsenvaltion 
kansallisesta kokonaistuotannosta ja
iii) tällaisten neuvottelujen kohteena 
olevan raakamaidon tietyssä 
jäsenvaltiossa toimitettu määrä on 
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enintään 33 prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion kansallisesta 
kokonaistuotannosta;
d) 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;
e) jos raakamaitoa ei koske tuottajan 
osuuskuntajäsenyydestä aiheutuva 
velvoite toimittaa maitoa osuuskunnan 
säännöissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti tai näillä säännöillä 
vahvistettujen tai niistä johdettujen 
sääntöjen ja päätösten mukaisesti; ja
f) jos tuottajaorganisaatio ilmoittaa 
tällaisten neuvottelujen kohteena olevan 
raakamaidon määrän sen jäsenvaltion tai 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa tai joissa se toimii.
3. Sen estämättä, mitä 2 kohdan c 
alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetään, 
tuottajaorganisaatio voi käydä 1 kohdan 
nojalla neuvotteluja, jos neuvottelujen 
kohteena oleva kyseisen 
tuottajaorganisaation tuottaman 
raakamaidon määrä, joka tuotetaan tai 
toimitetaan jäsenvaltiossa, jonka 
vuotuinen raakamaidon kokonaistuotanto 
on alle 500 000 tonnia, on enintään 45 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion 
kansallisesta kokonaistuotannosta.
4. Tätä artiklaa sovellettaessa viittauksilla 
tuottajaorganisaatioihin tarkoitetaan 
myös tuottajaorganisaatioiden liittoja. 
5. Edellä olevan 2 kohdan c alakohdan ja 
3 kohdan soveltamiseksi komissio 
julkaisee tarkoituksenmukaisiksi 
katsominsa tavoin ja viimeisimpiä
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saatavilla olevia tietoja käyttäen 
raakamaidon tuotantomäärät unionissa ja 
jäsenvaltioissa.
6. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan c 
alakohdassa ja 3 kohdassa säädetään ja 
vaikka siinä asetetut kynnykset eivät ylity, 
tämän kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettu kansallinen 
kilpailuviranomainen voi yksittäisessä 
tapauksessa päättää, että 
tuottajaorganisaation olisi joko alettava 
neuvotella uudelleen tai ei olisi 
neuvoteltava lainkaan, jos se katsoo sen 
olevan välttämätöntä kilpailun 
ylläpitämiseksi tai kyseisen viranomaisen 
alueella toimiville raakamaitoa 
jalostaville pk-yrityksille aiheutuvan 
vakavan haitan välttämiseksi.
Komissio tekee ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksellä, joka 
hyväksytään ilman 162 artiklan 2 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.
7. Tässä artiklassa
a) 'kansallisella kilpailuviranomaisella' 
tarkoitetaan perustamissopimuksen 101 ja 
102 artiklassa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 
päivänä joulukuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 5 
artiklassa tarkoitettua viranomaista;
b) 'pk-yrityksellä' tarkoitetaan 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 6 
päivänä toukokuuta 2003 annetussa 
komissiossa suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitettuja mikroyrityksiä sekä pieniä ja 
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keskisuuria yrityksiä.
8. Jäsenvaltioiden, joissa käydään tämän 
artiklan mukaisia neuvotteluja, on 
ilmoitettava komissiolle 2 kohdan f 
alakohdan ja 6 kohdan soveltamisesta.
9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan niiden 
lisäsääntöjen vahvistamiseksi, jotka 
koskevat 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
neuvottelujen piiriin kuuluvan 
raakamaidon määrän laskentaa.
10. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, 
jotka ovat tarpeen tämän artiklan 2 
kohdan f alakohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen antamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

(Toistetaan asetus 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012), ks. 126 d artikla.)

Tarkistus 289

Ehdotus asetukseksi
105 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 b artikla
Suojatulla alkuperänimityksellä tai 

suojatulla maantieteellisellä merkinnällä 
varustetun juuston tarjonnan sääntely

1. Edellä olevan 106 ja 106 a artiklan 
mukaisesti hyväksytyn 
tuottajaorganisaation, 108 artiklan 1 
kohdan ja 108 a artiklan mukaisesti 
hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation tai asetuksen (EY) N:o 
510/2006 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun toimijoiden ryhmittymän 
pyynnöstä jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
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rajoitetuksi ajaksi sitovia sääntöjä, jotka 
koskevat asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 
artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisella suojatulla 
alkuperänimityksellä tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä varustetun 
juuston tarjonnan sääntelyä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen on noudatettava 4 kohdassa 
säädettyjä ehtoja, ja ne edellyttävät 
asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
maantieteellisen alueen osapuolten 
etukäteissopimusta. Tällaisen sopimuksen 
osapuolina on oltava vähintään kaksi 
kolmasosaa maidontuottajista tai heidän 
edustajistaan, jotka edustavat vähintään 
kahta kolmasosaa 1 kohdassa tarkoitetun 
juuston tuotantoon käytetystä 
raakamaidosta, ja aiheellisissa 
tapauksissa vähintään kaksi kolmasosaa 
tuon juuston tuottajista, jotka edustavat 
vähintään kahta kolmasosaa kyseisen 
juuston tuotannosta asetuksen (EY) N:o 
510/2006 4 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetulla 
maantieteellisellä alueella.
3. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa ja 
kun kyse on suojatulla maantieteellisellä 
merkinnällä varustetusta juustosta, 
kyseisen juuston tuote-eritelmässä esitetyn 
raakamaidon maantieteellisen 
alkuperäalueen on oltava sama kuin 
kyseiseen juustoon liittyvä asetuksen (EY) 
N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettu maantieteellinen 
alue.
4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut säännöt:
a) kattavat ainoastaan asianomaisen 
tuotteen tarjonnan sääntelyn, ja niiden 
tavoitteena on kyseisen juuston tarjonnan 
mukauttaminen kysyntään;
b) vaikuttavat ainoastaan asianomaiseen 
tuotteeseen;
c) voivat olla sitovia enintään kolmen 
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vuoden ajan, ja ne voidaan uusia tämän 
kauden jälkeen uuden 1 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön perusteella;
d) eivät saa vaikuttaa haitallisesti 
sellaisten tuotteiden kauppaan, jotka eivät 
kuulu 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
soveltamisalaan;
e) eivät saa liittyä mihinkään liiketoimeen 
asianomaisen juuston ensimmäisen 
markkinoille saattamisen jälkeen;
f) eivät saa sallia hintojen vahvistamista 
silloinkaan, kun hinnat vahvistetaan 
ohjeellisesti tai suosituksena;
g) eivät saa johtaa siihen, että 
asianomaisesta tuotteesta ei ole 
käytettävissä suurta osaa, joka muussa 
tapauksessa olisi käytettävissä;
h) eivät saa aiheuttaa syrjintää, estää 
uusia toimijoita pääsemästä markkinoille 
tai heikentää pientuottajien asemaa;
i) vaikuttavat osaltaan asianomaisen 
tuotteen laadun ylläpitämiseen ja/tai 
kehittämiseen;
j) eivät saa rajoittaa 105 a artiklan 
soveltamista.
5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut säännöt 
on julkaistava asianomaisen jäsenvaltion 
virallisessa lehdessä.
6. Jäsenvaltioiden on suoritettava 
tarkastuksia varmistaakseen, että 
4 kohdassa säädettyjä ehtoja noudatetaan, 
ja jos toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset ovat todenneet, että näitä 
ehtoja ei ole noudatettu, jäsenvaltioiden 
on kumottava 1 kohdassa tarkoitetut
säännöt.
7. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
ilmoitettava komissiolle hyväksymistään 
1 kohdassa tarkoitetuista säännöistä. 
Komissio toimittaa jäsenvaltioille tiedon 
tällaisia sääntöjä koskevista ilmoituksista.
8. Komissio voi milloin tahansa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla asetetaan 
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vaatimukseksi, että jäsenvaltio kumoaa 
kyseisen jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti 
hyväksymät säännöt, jos komissio toteaa, 
että kyseiset säännöt eivät ole 4 kohdassa 
säädettyjen ehtojen mukaisia tai että ne 
haittaavat tai vääristävät kilpailua 
huomattavalla osalla sisämarkkinoita tai 
vaarantavat vapaakaupan taikka 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 39 artiklan tavoitteiden 
saavuttamisen. 
Nämä täytäntöönpanotoimet hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

(Toistetaan asetus 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012), ks. 126 a artikla.)

Tarkistus 290

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – c kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja
vakauttaa tuottajahintoja;

iii) optimoida tuotantokustannuksia,
vakauttaa tuottajahintoja ja taata 
kuluttajille kohtuulliset hinnat;

Or. fr

Perustelu

Kaikkien 106 artiklan c kohtaan tehtävien tarkistusten osalta: Tuottajaorganisaatioilla on 
vastedes oltava merkittävä maatalousmarkkinoita ohjaava tehtävä. Jotta niiden toiminta voi 
olla todella tehokasta, niille annettujen tehtävien on oltava komission ehdotuksessa esitettyä 
laajempia.
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Tarkistus 291

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

Komission teksti Tarkistus

v a) laatia tuotantoa koskevat säännöt, 
jotka ovat unionin tai kansallisessa 
sääntelyssä vahvistettuja tiukemmat;

Or. fr

Tarkistus 292

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

Komission teksti Tarkistus

v b) ohjata varmennettujen siementen 
käyttöä;

Or. fr

Tarkistus 293

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – c kohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

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; 

Or. fr
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Tarkistus 294

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

Komission teksti Tarkistus

vii a)kehittää aloitteita innovoinnin 
tukemiseksi; 

Or. fr

Tarkistus 295

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

Komission teksti Tarkistus

vii b) hoitaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun asetuksen (EU) 
N:o […] 37 artiklassa tarkoitettuja 
sijoitusrahastoja sekä tämän asetuksen 30 
ja 31 artiklassa tarkoitettuja 
toimintaohjelmia ja -rahastoja; 

Or. fr

Tarkistus 296

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

Komission teksti Tarkistus

vii c) panna täytäntöön kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintavälineitä, erityisesti 
toteuttamalla markkinoilta poistamiseen, 
yksityiseen varastointiin, jalostukseen, 
tuotteiden menekin edistämiseen ja 
myynninedistämiseen liittyviä toimia; 
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Or. fr

Tarkistus 297

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

Komission teksti Tarkistus

vii d) edistää ja tarjota jäsenten 
futuurimarkkinoiden ja 
vakuutusjärjestelmien käytössä 
tarvittavaa teknistä tukea; 

Or. fr

Tarkistus 298

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

Komission teksti Tarkistus

vii e) neuvotella omissa nimissään tai 
tarvittaessa jäsentensä nimissä 
tuotantopanosten toimitussopimuksista 
tuotantoketjun alkupään toimijoiden 
kanssa; 

Or. fr

Tarkistus 299

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

Komission teksti Tarkistus

vii f) neuvotella omissa nimissään tai 
tarvittaessa jäsentensä nimissä 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
toimitussopimuksista tuotantoketjun 
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loppupään toimijoiden kanssa; 

Or. fr

Tarkistus 300

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Määräävän markkina-aseman omaaminen ei sellaisenaan ole kiellettyä, toisin kuin sen 
väärinkäyttäminen. Säännöksestä seuraa vakavia ongelmia, jos tuottajaorganisaatio hankkii 
omilla ansioillaan määräävän markkina-aseman, ja lisäksi se on vastoin komission 
vahvistamaa tarjonnan keskittämisen tavoitetta, jolla pyritään tasapainottamaan suhteita 
elintarvikeketjussa. Tämän vuoksi ilmaisu on poistettava.

Tarkistus 301

Ehdotus asetukseksi
106 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 a artikla
Tuottajaorganisaatioiden perussäännöt

1. Tuottajaorganisaation perussäännöissä 
on määrättävä, että sen tuottajajäsenten 
on erityisesti:
a) sovellettava tuottajaorganisaation 
hyväksymiä sääntöjä, jotka liittyvät 
tuotantoilmoitusvelvoitteeseen, 
tuotantoon, kaupan pitämiseen ja 
ympäristönsuojeluun;
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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 
budjettisäännöistä.
3. Tuottajaorganisaatioiden on katsottava 
toimivan taloudellisissa asioissa 
jäsentensä nimissä ja näiden puolesta. 

Or. fr
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Perustelu

Kyseessä ovat olennaisen osatekijät, jotka on sisällytettävä perussäädökseen. Säännöksissä 
toistetaan osittain YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen 
asetusehdotuksen (2010) 799 213 artikla.

Tarkistus 302

Ehdotus asetukseksi
106 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 b artikla
Tuottajajärjestöjen 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. tammikuuta 2014 kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja jotka 
täyttävät tämän artiklan 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset, on katsottava 
106 artiklan nojalla hyväksytyiksi 
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tuottajaorganisaatioiksi.
3. Tuottajaorganisaatiot, jotka on 
hyväksytty ennen 1. tammikuuta 2014 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
jotka eivät täytä tämän artiklan 1 
kohdassa säädettyjä edellytyksiä, voivat 
jatkaa toimintaansa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti 
1. tammikuuta 2015 saakka.
4. 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 määritteleminsä 
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. fr

(Toistetaan asetus 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012), ks. 126 a artikla.)

Perustelu

Kyseessä ovat olennaiset osatekijät, jotka on sisällytettävä perussäädökseen. Säännöksissä 
toistetaan osittain YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen
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asetusehdotuksen (2010) 799 213 artikla, ja ne vastaavat maito- ja maitotuotealan 
sopimussuhteita koskevan asetuksen (EY) N:o 261/2012 1 artiklan 3 kohtaa.

Tarkistus 303

Ehdotus asetukseksi
106 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 c artikla
Ulkoistaminen

Jäsenvaltiot voivat sallia hyväksytyn 
tuottajaorganisaation tai hyväksytyn 
tuottajaorganisaatioiden liiton 
ulkoistavan minkä tahansa toimintonsa, 
myös tytäryrityksilleen, edellyttäen, että se 
antaa kyseiselle jäsenvaltiolle riittävän 
selvityksen siitä, että tämä menettely on 
asianmukainen keino saavuttaa 
asianomaisen tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaatioiden liiton tavoitteet. 

Or. fr

Perustelu

On kyse olennaisista osatekijöistä, jotka on sisällytettävä perussäädökseen ja jotka vastaavat 
YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 216 
artiklaa.

Tarkistus 304

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 kaupan pitäminen, myös jakelu; 

Or. fr
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Perustelu

Kaikkien 108 artiklaan tehtävien tarkistusten osalta: Toimialakohtaisilla organisaatioilla on 
vastedes oltava merkittävä elintarvikealaa ohjaava tehtävä. Jotta niiden toiminta voi olla 
todella tehokasta, niille annettujen tehtävien on oltava komission ehdotuksessa esitettyä 
laajempia. Säännöksissä otetaan myös huomioon maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita 
koskevan asetuksen (EY) N:o 261/2012 2 artiklan säännökset.

Tarkistus 305

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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: 

Or. fr

Tarkistus 306

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 307

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

Komission teksti Tarkistus

i a) tuotantokyvyn kehitystä koskevan 
ennakkotietämyksen ja markkinahintojen 
seurannan helpottaminen; 

Or. fr

Tarkistus 308

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

Komission teksti Tarkistus

11 a) potentiaalisten vientimarkkinoiden 
tutkiminen; 

Or. fr

Tarkistus 309

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

Komission teksti Tarkistus

iii) unionin sääntöjen mukaisten 
vakiosopimusten laatiminen;

iii) unionin sääntöjen mukaisten 
vakiosopimusten laatiminen sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 104 a ja 113 a 
artiklan soveltamista;

Or. fr
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Tarkistus 310

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tuotteisiin liittyvän potentiaalin 
suurempi hyödyntäminen;

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

Or. fr

Tarkistus 311

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

Komission teksti Tarkistus

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

v) tiedottaminen ja tutkimusten 
toteuttaminen tuotannon 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;

Or. fr

Tarkistus 312

Ehdotus asetukseksi
Article 108 – paragraphe 1 – point c – point vi

Komission teksti Tarkistus

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

tai kasvinsuojeluaineiden käytön 
rajoittamiseksi, muiden tuotantopanosten 
hallitsemiseksi paremmin, tuotteiden 
laadun varmistamiseksi sekä maaperän ja 
vesien suojelemiseksi, elintarvikkeiden 
turvallisuuden vahvistamiseksi erityisesti 
tuotteiden jäljitettävyyden avulla sekä 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
parantamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 313

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

Komission teksti Tarkistus

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

vii) menetelmien ja keinojen kehittäminen 
tuotteiden laadun parantamiseksi kaikissa 
tuotannon ja tarvittaessa jalostuksen ja/tai
kaupan pitämisen vaiheissa;

Or. fr

Tarkistus 314

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) vähimmäislaatujen sekä 
pakkaamista ja esillepanoa koskevien 
vähimmäisvaatimusten määrittely;

Or. fr



PR\904214FI.doc 205/303 PE485.843v02-00

FI

Tarkistus 315

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 316

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 317

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

Komission teksti Tarkistus

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen erityisesti kolmansissa 
maissa.

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 318

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) yhteisten toimenpiteiden 
toteuttaminen tuotantoon ja tarvittaessa 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
jalostukseen ja/tai kaupan pitämiseen 
ja/tai jakeluun liittyvien terveydellisten, 
kasvinsuojelua ja ympäristöä koskevien 
riskien ja epävarmuustekijöiden 
ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 319

Ehdotus asetukseksi
108 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

108 a artikla
Toimialajärjestöjen hyväksyminen

1. Jäsenvaltiot hyväksyvät pyynnöstä 
toimialakohtaiset organisaatiot, jos 
tällaiset organisaatiot
a) täyttävät 108 artiklassa säädetyt 
vaatimukset;
b) harjoittavat toimintaansa yhdellä tai 
useammalla asianomaisella alueella;
c) muodostavat merkittävän osan 108 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetusta taloudellisesta toiminnasta;
d) eivät itse harjoita tuotantoa, jalostusta 
ja/tai kauppaa lukuun ottamatta 108 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
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tapauksia.
2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka on 
hyväksytty ennen 1. tammikuuta 2014 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
jotka täyttävät 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset, on katsottava 108 artiklan 
nojalla hyväksytyiksi toimialakohtaisiksi 
organisaatioiksi.
3. Toimialakohtaiset organisaatiot, jotka 
on hyväksytty ennen 1. tammikuuta 2014 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
jotka eivät täytä tämän artiklan 1 
kohdassa säädettyjä edellytyksiä, voivat 
jatkaa toimintaansa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti 
1. tammikuuta 2015 saakka. 
4. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät 
toimialakohtaisen järjestön 1 kohdan 
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 määritteleminsä 
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 hyväksyminen, jos
i) tässä artiklassa säädetyt vaatimukset ja 
hyväksymisedellytykset eivät enää täyty;
ii) toimialakohtainen organisaatio 
sitoutuu johonkin 145  artiklan 
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4 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen, 
päätökseen tai yhdenmukaistettuun 
menettelytapaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kansallisen lainsäädännön 
perusteella määrättävien muiden 
seuraamusten soveltamista;
iii) toimialakohtainen organisaatio ei 
noudata 145 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tiedonantovelvoitetta;
e) ilmoitettava komissiolle vuosittain 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 
edellisen kalenterivuoden aikana 
tekemistään hyväksymisen myöntämistä, 
epäämistä tai peruuttamista koskevista 
päätöksistä. 

Or. fr

(Toistetaan asetus 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012), ks. 126 b artikla.)

Perustelu

Kyseessä ovat olennaiset osatekijät, jotka on sisällytettävä perussäädökseen. Säännöksissä 
toistetaan osittain YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen 
asetusehdotuksen (2010) 799 223 artikla, ja ne vastaavat maito- ja maitotuotealan 
sopimussuhteita koskevan asetuksen (EY) N:o 261/2012 1 artiklan 3 kohtaa.

Tarkistus 320

Ehdotus asetukseksi
109 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

109 a artikla
Toimijaorganisaatioiden hyväksyminen

1. Jäsenvaltioiden hyväksyvät tämän 
artiklan 109 artiklassa määritetyt 
toimijaorganisaatiot.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
hyväksymisedellytykset, joihin on 
kuuluttava ainakin seuraavat edellytykset:
a) Tuottajaorganisaatioiden jäseninä on 
yksinomaan sellaisia oliivintuottajia, jotka 
eivät kuulu muuhun hyväksyttyyn 
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tuottajaorganisaatioon;
b) tuottajaorganisaatioiden liittojen 
jäseninä on yksinomaan sellaisia 
hyväksyttyjä tuottajaorganisaatioita, jotka 
eivät kuulu muuhun hyväksyttyyn 
tuottajaorganisaatioiden liittoon;
c) muiden toimijaorganisaatioiden 
jäseninä on yksinomaan sellaisia 
oliivialan toimijoita, jotka eivät kuulu 
muuhun hyväksyttyyn 
toimijaorganisaatioon;
d) toimialakohtaiset organisaatiot 
edustavat laajasti ja tasapainoisesti 
kaikkia oliiviöljyn ja/tai syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien tuotantoon, 
jalostukseen ja kauppaan liittyviä 
taloudellisia toimia;
e) toimijaorganisaatio pystyy esittämään 
toimintaohjelman vähintään yhdeltä 27 
artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a– c a alakohdassa 
tarkoitetulta toiminta-alalta;
f) toimijaorganisaatio sitoutuu 
suostumaan asetuksen (EY) 
N:o 867/20081 14 artiklassa säädettyihin 
tarkastuksiin.
3. Toimijaorganisaatioiden jättämien 
hyväksymishakemusten arvioimiseksi 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
erityisesti seuraavat seikat:
a) oliivialan erityisolosuhteet kullakin 
jäsenvaltion määrittämällä alueellisella 
vyöhykkeellä;
b) kuluttajien kiinnostus ja 
markkinatasapaino;
c) oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien tuotannon laadun parantaminen;
d) esitettyjen toimintaohjelmien 
tehokkuuden arvioiminen. 
____________________

1 EYVL L 237, 4.9.2008, s. 5.
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Or. fr

Perustelu

Kyseessä ovat olennaiset osatekijät, jotka on sisällytettävä perussäädökseen. Tässä toistetaan 
asetuksen (EY) N:o 867/2008 2 artiklan säännökset.

Tarkistus 321

Ehdotus asetukseksi
109 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

109 b 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) kattaa muuta kuin tarjonnan 
sääntelyn, ja niiden tarkoituksena on 
oltava tuotteen tarjonnan mukauttaminen 
kysyntää vastaavaksi;
b) olla sitoviksi saatettuja kuin enintään 
viiden markkinointivuoden pituiseksi 
kaudeksi, joka voidaan uusia;
c) ne eivät saa koskea liiketoimia, jotka 
tapahtuvat asianomaisen tuotteen 
ensimmäisen markkinoillesaattamisen 
jälkeen;
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d) niillä ei voida sallia hintojen edes 
ohjeellista vahvistamista tai suosittamista;
e) ne eivät saa johtaa siihen, että liian 
suuri osuus yleensä saatavilla olevasta 
tuotteesta ei olisi saatavilla;
f) ne eivät saa estää toimijaa aloittamasta 
asianomaisen tuotteen tuotantoa.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut säännöt 
on saatettava toimijoiden tietoisuuteen 
julkaisemalla ne kokonaisuudessaan 
asianomaisen jäsenvaltion virallisessa 
julkaisussa.
4. Jäsenvaltioiden tämän artiklan 
mukaisesti vuonna n tekemistä 
päätöksistä ja toteuttamista toimenpiteistä 
on ilmoitettava komissiolle ennen 
1 päivää maaliskuuta vuonna n + 1.
5. Komissio voi pyytää jäsenvaltiota 
perumaan päätöksensä, jos se toteaa, että 
päätöksellä estetään kilpailu 
merkittävässä osassa sisämarkkinoita, 
sillä vaarannetaan tavaroiden vapaa 
liikkuvuus tai se on vastoin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
39 artiklan tavoitteita.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen 
N:o 2010/738 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 322

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säännöillä, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 
pyytää 1 kohdassa säädetyllä tavalla, on 
oltava jokin seuraavista tavoitteista:

4. Säännöillä, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 
pyytää 1 kohdassa säädetyllä tavalla, on 
oltava yhteys 106 artiklan c kohdassa tai 
108 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
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esitettyjen tavoitteiden saavuttamista 
koskeviin toimiin.

a) tuotannon ja markkinoiden tuntemus;
b) tuotantoa koskevat säännöt, jotka ovat 
unionin tai 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.

Or. fr

Perustelu

Koska sääntöjen soveltamisalaa voidaan laajentaa tuottajaorganisaatioihin, niiden liittoihin 
ja toimialakohtaisiin organisaatioihin, on suotavaa selventää niiden tehtävien välisiä rajoja. 
Jäsenvaltioiden on näin ollen voitava panna täytäntöön tai valita omiin realiteetteihinsa 
mukautettu sääntöjenlaajentamisjärjestelmä, jotta vältetään päällekkäisyydet ja sekaannukset 
ja kunkin alan tasapainon vaarantaminen.
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Tarkistus 323

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yhden tai useamman tuotteen osalta 
hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation tapauksessa jäsenvaltiot 
määrittävät, mitä tuottajaorganisaation 
päätöksiä ja käytäntöjä voidaan laajentaa, 
kun nämä kuuluvat kyseisen 
toimialakohtaisen organisaation tehtäviin.

Or. fr

Perustelu

Koska sääntöjen soveltamisalaa voidaan laajentaa tuottajaorganisaatioihin, niiden liittoihin 
ja toimialakohtaisiin organisaatioihin, on suotavaa selventää niiden tehtävien välisiä rajoja. 
Jäsenvaltioiden on näin ollen voitava panna täytäntöön tai valita omiin realiteetteihinsa 
mukautettu sääntöjenlaajentamisjärjestelmä, jotta vältetään päällekkäisyydet ja sekaannukset 
ja kunkin alan tasapainon vaarantaminen.

Tarkistus 324

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
sääntöjen laajentaminen on saatettava 
toimijoiden tietoisuuteen julkaisemalla ne 
kokonaisuudessaan asianomaisen 
jäsenvaltion virallisessa julkaisussa.

Or. fr
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Tarkistus 325

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jäsenvaltiot ilmoittavat vuosittain, 
viimeistään 31. maaliskuuta, tämän 
artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä. 

Or. fr

Tarkistus 326

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 
hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 
tai hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja jos 
kyseisten sääntöjen kattamasta toiminnasta 
aiheutuu yleistä taloudellista hyötyä 
henkilöille, joiden toiminta liittyy kyseisiin 
tuotteisiin, ja kyseiset tuotteet tuotetaan 
ja/tai niitä pidetään kaupan hyväksynnän 
antaneessa jäsenvaltiossa, kyseinen 
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 kyseisen 
toiminnan toteuttamisessa tarvittavat 
kulut kokonaisuudessaan.

Or. fr

Perustelu

Muiden kuin jäsenten rahoitusosuuksia on sovellettava myös laajennetuista säännöistä, kuten 
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myynninedistämiskampanjoista, hyötyviin tuontituotteisiin.

Tarkistus 327

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Toimenpiteet, joilla helpotetaan tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin voivat 
osoittautua tarpeellisiksi kaikilla maatalousaloilla. Toimenpiteen soveltamisalaa on siis 
laajennettava.

Tarkistus 328

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

113 artikla 113 artikla

Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 
yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Kaupan pitämistä koskevat säännöt 
sisämarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Or. fr
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Perustelu

Kaupan pitämistä koskevat säännöt markkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja 
vakauttamiseksi voivat osoittautua tarpeellisiksi kaikilla maatalousaloilla.  Toimenpiteen 
soveltamisalaa on siis laajennettava.

Tarkistus 329

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sisämarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 108 
artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemillä päätöksillä vahvistaa kaupan 
pitämistä koskevia sääntöjä tarjonnan 
sääntelemiseksi.

Or. fr

Perustelu

Kaupan pitämistä koskevat säännöt markkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja 
vakauttamiseksi voivat osoittautua tarpeellisiksi kaikilla maatalousaloilla.  Toimenpiteen 
soveltamisalaa on siis laajennettava.

Tarkistus 330

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 
maataloustuotteiden liikkeeseen 
luovuttamiseen ja kaupan pitämiseen, jos 
kaupan pitämisessä noudatetaan edellä 
mainittuja sääntöjä.
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Or. fr

Perustelu

Kaupan pitämistä koskevat säännöt markkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja 
vakauttamiseksi voivat osoittautua tarpeellisiksi kaikilla maatalousaloilla.  Toimenpiteen 
soveltamisalaa on siis laajennettava.

Tarkistus 331

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
säännöt on saatettava toimijoiden 
tietoisuuteen julkaisemalla ne 
kokonaisuudessaan asianomaisen 
jäsenvaltion virallisessa julkaisussa.

Or. fr

Tarkistus 332

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltiot ilmoittavat vuosittain, 
viimeistään 31. maaliskuuta, tämän 
artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä. 

Or. fr



PE485.843v02-00 218/303 PR\904214FI.doc

FI

Tarkistus 333

Ehdotus asetukseksi
II osa – II osasto – IIII 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 
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.
2. Sopimus ja/tai tarjous sopimuksen 
tekemisestä on
a) tehtävä ennen toimitusta;
b) tehtävä kirjallisesti; ja
c) siihen on sisällyttävä erityisesti 
seuraavat ehdot:
i) toimituksesta maksettava hinta,
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– 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;
iv) maksuaikoja ja -menettelyjä koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot;
v) maataloustuotteiden keräämistä tai 
toimittamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt; 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:
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i) jos jäsenvaltio päättää tehdä 
maataloustuotteiden toimituksia koskevat 
kirjalliset sopimukset pakollisiksi tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, se voi 
määrittää vähimmäiskeston, jota 
sovelletaan ainoastaan tuottajan ja 
maataloustuotteiden ensiostajan välisiin 
kirjallisiin sopimuksiin. Tämän 
vähimmäiskeston on oltava vähintään 
kuusi kuukautta, ja se ei saa haitata 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa; 
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 
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 
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noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevan asetuksen (EU) N:o 261/2012 
hyväksyminen katsottiin laajalti edistysasseleeksi elintarvikkeiden toimitusketjun suhteiden 
osalta. On annettava kaikille aloille mahdollisuus hyödyntää vapaaehtoista 
sopimusjärjestelmää.

Tarkistus 334

Ehdotus asetukseksi
113 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

113 b artikla
Sopimusneuvottelut

1. Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun alan 106 artiklan nojalla 
hyväksytty tuottajaorganisaatio voi 
neuvotella tuottajajäsentensä puolesta 
maataloustuotteiden toimittamista 
tuottajalta jalostajalle tai välittäjälle tai 
jakelijalle koskevan sopimuksen, joka 
kattaa jäsenten koko yhteistuotannon tai 
osan siitä. 
2. Tuottajaorganisaatio voi käydä 
neuvotteluja
a) riippumatta siitä, siirretäänkö kyseisten 
tuotteiden omistusoikeus tuottajalta 
tuottajaorganisaatiolle vai ei;
b) riippumatta siitä, onko neuvoteltu hinta 
sama kaikkien vaiko 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 



PE485.843v02-00 222/303 PR\904214FI.doc

FI

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; ja
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 ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksellä, joka 
hyväksytään ilman 162 artiklan 2 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.
5. Jäsenvaltioiden, joissa käydään tämän 
artiklan mukaisia neuvotteluja, on 
ilmoitettava komissiolle 2 kohdan f 
alakohdan ja 5 kohdan soveltamisesta.

Or. fr

Perustelu

Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevan asetuksen (EU) N:o 261/2012 
hyväksyminen katsottiin laajalti edistysaskeleeksi elintarvikkeiden toimitusketjun suhteiden 
osalta. On annettava kaikille aloille mahdollisuus hyödyntää vapaaehtoista 
sopimusjärjestelmää.
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Tarkistus 335

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- a) yhdellä tai useammalla tämän 
asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla alalla sovellettavat 
erityissäännöt; 

Or. fr

Perustelu

Tiettyjä erityisaloja koskevat erityissäännökset annetaan delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 336

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 on tarvittaessa lisättävä
106–109 artiklassa vahvistettuihin 
tavoitteisiin;

Or. fr

Tarkistus 337

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten organisaatioiden ja liittojen 
perussäännöt, hyväksyminen, rakenne, 

b) muiden kuin tuottajaorganisaatioiden 
perussäännöt, tietyillä aloilla 
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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;

tuottajaorganisaatioihin sovellettavat 
erityisvaatimukset, tällaisten 
organisaatioiden ja liittojen rakenne, 
oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, 
vastuuvelvollisuus ja toimet sekä 
hyväksymisedellytykset, hyväksynnän 
seuraukset, hyväksynnän peruuttaminen ja 
sulautumiset;

Or. fr

Tarkistus 338

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten antaman hallinnollisen 
avun määrittämistä koskevista säännöistä 
ja sen ehdoista ylikansallisen yhteistyön 
tapauksessa; 

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevan asetuksen (EU) N:o 261/2012 
126 e artiklan 1 kohdan b alakohta.

Tarkistus 339

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) organisaatioiden tai liittojen 
suorittaman toimien ulkoistamisen
edellytykset ja teknisten apuvälineiden 
käyttöön antaminen;
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Or. fr

Tarkistus 340

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 341

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) sopimusjärjestelmien 
täytäntöönpanoa koskevat 
erityisedellytykset 113 a artiklan 1 
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kohdassa tarkoitetuilla aloilla;.

Or. fr

Tarkistus 342

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tätä lukua ja 
erityisesti 110 ja 112 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanon osalta tarvittavia 
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 106 b 
artiklan 4 kohdan d alakohdan, 108 a 
artiklan 3 kohdan e alakohdan, 105 a 
artiklan 8 kohdan ja 105 b artiklan 7 
kohdan mukaisesti tekemien ilmoitusten 
antamista;
c) hallinnolliseen apuun liittyviä 
menettelyjä;
d) 110 ja 112 artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden täytäntöönpanon osalta 
tarvittavia menettelyjä ja teknisiä 
vaatimuksia.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevan asetuksen (EU) N:o 261/2012 
1 artiklan 3 kohdassa esitetty, laajennettuna aloihin kokonaisuudessaan.
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Tarkistus 343

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

Or. fr

Perustelu

Komission on voitava vaikuttaa suoraan organisaatioiden hyväksyntämenettelyyn 
kokonaisuudessaan silloin kun nämä toimivat useammassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 344

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 
artiklan f alakohdan mukaisesti 
vahvistettuja sääntöjä noudattaen.

b) a kohdassa tarkoitettujen 
organisaatioiden sääntöjen soveltamisen 
tai pakollisten maksujen laajentamista ja 
niiden kumoamista.

Or. fr

Perustelu

Komissio ei voi loukata jäsenvaltioille kuuluvaa toimivaltaa organisaatioiden 
hyväksymismenettelyn, sääntöjen laajentamisen tai pakollisten maksujen osalta silloin kun 
organisaatiot toimivat vain yhdessä jäsenvaltiossa.
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Tarkistus 345

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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 täytäntöönpanotoimet hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Nämä päätökset eivät ole yksittäisiä päätöksiä, koska niitä ei osoiteta suoraan yhdelle tai 
useammalle erityisesti nimetylle fyysiselle henkilölle tai oikeushenkilölle vaan suoraan 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 346

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

Komission teksti Tarkistus

5 JAKSO
AVOIMUUS JA MARKKINOITA 

KOSKEVAT TIEDOT
116 a artikla

Eurooppalainen elintarvikkeiden 
hintaseurantaväline

1. Komissio raportoi säännöllisesti 
eurooppalaisen elintarvikkeiden 
hintaseurantajärjestelmän toiminnasta ja 
tutkimustuloksista neuvostolle ja 
parlamentille ja huolehtii tulosten 
julkaisemisesta tiedottaakseen 
taloudellisille toimijoille ja viranomaisille 
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hinnanmuodostuksesta elintarvikkeiden 
hinnanmuodostumisesta koko 
elintarvikeketjussa ja helpottaakseen 
markkinoiden kehityksen toteamista ja 
seuraamista.
2. Hintaseurantaväline kerää 1 artiklan 
soveltamiseksi ja yhteydessä kansallisten 
tilastokeskusten ja kansallisten 
hintavertailutahojen toimintaan erityisesti 
tilastotietoja sekä analyysien ja 
tutkimusten tekemiseksi tarvittavia tietoja, 
jotka koskevat:
a) tuotantoa ja hankintoja;
b) hinnanmuodostusmekanismeja ja 
mahdollisuuksien mukaan 
voittomarginaaleja koko elintarvikeketjun 
osalta unionissa ja jäsenvaltioissa;
c) hintojen kehityssuuntauksia ja 
mahdollisuuksien mukaan myös 
voittomarginaalien kehityssuuntauksia 
kaikilla elintarvikeketjun tasoilla 
unionissa ja jäsenvaltioissa ja kaikilla 
maatalousaloilla ja 
maatalouselintarvikealoilla, erityisesti 
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.

Or. fr

Perustelu

Komission käynnistämä työ eurooppalaisen elintarvikkeiden hintaseurantavälineen 
perustamiseksi Eurostatin yhteyteen on myönteinen seikka. Työn tuloksista on kuitenkin 
raportoitava säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Välineessä on myös 
tarkasteltava mahdollisimman laajaa taloudellisten tekijöiden kirjoa, jotta viranomaiset ja 
taloudelliset toimijat saavat mahdollisimman täsmällistä, avointa ja kattavaa tietoa alojen 
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tilanteesta ja elintarvikeketjusta.

Tarkistus 347

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

Komission teksti Tarkistus

Todistuksen esittämisvelvollisuutta 
sovelletaan seuraaviin tuotteisiin: vilja, 
riisi, sokeri, pellava, hamppu, siemenet, 
elävät kasvit, oliiviöljy, hedelmät ja 
vihannekset, hedelmä- ja 
vihannesjalosteet, banaanit, naudanliha, 
sianliha, lampaan- ja vuohenliha, 
siipikarjanliha, munat, maito ja 
maitotuotteet, viini, maatalousperäinen 
etyylialkoholi.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen 
(2010) 799 233 artiklassa esitetty luettelo. Tukikelpoisten tuotteiden luettelon on sisällyttävä 
perussäädökseen. Maataloustuotteiden hintavaihtelun yhteydessä tuonnin ja viennin seuranta 
on välttämätöntä markkinoiden tuntemiseksi ja häiriöiden ennakoimiseksi.

Tarkistus 348

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) luettelon mukauttamiseksi ja 
täydentämiseksi maataloustuotteista, joista 
on esitettävä tuonti- tai vientitodistus;

Or. fr

Perustelu

Ks. 117 artiklaan esitetty tarkistus.
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Tarkistus 349

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Koska todistusjärjestelmän
pääelementit on tarpeen määritellä, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti

Koska todistusjärjestelmää koskevat 
säännökset on tarpeen täsmentää, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti

Or. fr

Perustelu

Todistusjärjestelmän pääelementtien määrittely kuuluu lainsäätäjälle, ei komissiolle.

Tarkistus 350

Ehdotus asetukseksi
119 artiklan johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän jakson
osalta tarvittavat toimenpiteet, mukaan 
luettuina säännöt, jotka koskevat

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän luvun 
osalta tarvittavat toimenpiteet, mukaan 
luettuina säännöt, jotka koskevat

Or. fr

Perustelu

Artikla sisältyy lukuun, ei jaksoon.

Tarkistus 351

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimet hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Or. fr

Perustelu

Kyseessä on tärkeä menettelyä koskeva täsmennys.

Tarkistus 352

Ehdotus asetukseksi
121 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Ei voida antaa komissiolle vapaita käsiä muuttaa muita perussopimuksen 43 artiklan nojalla 
annettuja säädöksiä tämän asetuksen avulla. Les pouvoirs délégués en question doivent être 
stipulés dans chaque acte concerné.

Tarkistus 353

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen tullitariffin tullien 
soveltamiseksi hedelmä- ja vihannesalan 
tuotteisiin, hedelmä- ja vihannesjalostealan 
tuotteisiin sekä viinirypälemehuun ja 
rypäleen puristemehuun lähetyksen 
tulohinta on sen tullausarvo, joka lasketaan 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä 
lokakuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 säännösten ja tietyistä 
yhteisön tullikoodeksista annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
soveltamista koskevista säännöksistä 2 
päivänä heinäkuuta 1993 annetun 
asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (koodeksin 
soveltamissäännökset) säännösten 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 354

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Erän tulohinta voidaan myös 
tarvittaessa määrittää kunkin tuotteen ja 
alkuperän osalta lasketun kiinteän 
tuontiarvon avulla kyseisten tuotteiden 
jäsenvaltioiden edustavilla 
tuontimarkkinoilla tai tarvittaessa muilla 
markkinoilla todettujen hintanoteerausten 
painotetun keskiarvon perusteella. 

Or. fr

Perustelu

Toistetaan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen 
(2010) 799 246 artikla osittain. Itse asiassa on tärkeää määrittää edes lyhyesti kiinteä 
tuontiarvo.

Tarkistus 355

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

artiklan soveltamiseksi tarkastuksiin, jotka 
tulliviranomaisten on tehtävä sen 
määrittämiseksi, olisiko asetettava vakuus, 
on kuuluttava tullausarvon vertaaminen 
asianomaisten tuotteiden tullikoodeksin 30 
artiklassa tarkoitettuun yksikköarvoon.

Or. fr

Perustelu

On viitattava 30 artiklaan kokonaisuudessaan kaikkien tulliselvitysmenetelmien osalta. 

Tarkistus 356

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

On ehdottomasti säilytettävä viittaus kiinteään tuontiarvoon, joka on olennainen osatekijä, 
niin tullausarvon arvioimiseksi kuin itse tulohintamekanismin käynnistämiseksi.

Tarkistus 357

Ehdotus asetukseksi
123 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 1. Komissio määrittää 
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määrittää vilja-, riisi-, sokeri-, hedelmä- ja 
vihannes-, hedelmä- ja vihannesjaloste-, 
naudan- ja vasikanliha-, maito- ja 
maitotuote-, sianliha-, lampaan- ja 
vuohenliha-, muna-, siipikarjanliha- ja 
banaanialojen sekä viinirypälemehun ja 
rypäleen puristemehun alojen tuotteet, 
joiden tuonnissa on sovellettava yhteisessä 
tullitariffissa vahvistetun tullin lisäksi 
lisätuontitullia kyseisestä tuonnista 
johtuvien epäsuotuisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi unionin 
markkinoilla, jos

täytäntöönpanosäädöksillä vilja-, riisi-, 
sokeri-, hedelmä- ja vihannes-, hedelmä- ja 
vihannesjaloste-, naudan- ja vasikanliha-, 
maito- ja maitotuote-, sianliha-, lampaan-
ja vuohenliha-, muna-, siipikarjanliha- ja 
banaanialojen sekä viinirypälemehun ja 
rypäleen puristemehun alojen tuotteet, 
joiden tuontiin sovelletaan yhteisessä 
tullitariffissa vahvistetun tullin lisäksi 
lisätuontitullia kyseisestä tuonnista 
johtuvien epäsuotuisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi unionin 
markkinoilla, jos

Or. fr

Perustelu

On toistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 141 artiklassa säädettyjen lisätuontitullien 
automaattinen luonne.

Tarkistus 358

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimet hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on tärkeä menettelyä koskeva täsmennys.

Tarkistus 359

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) otettava riittävästi huomioon unionin 
markkinoiden hankintatarpeet ja tarve 
turvata näiden markkinoiden tasapaino, 

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

Or. fr

Perustelu

Joihinkin tariffikiintiöihin kuuluu erottelematta niin raakatuotteita kuin lopputuotteita. 
Unionin markkinoiden hankintatarpeita koskevia erityisvaatimuksia ei siis aina tyydytetä 
raakatuotteiden ja lopputuotteiden osalta riittävällä tavalla.

Tarkistus 360

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) todistusten käytön ja tarvittaessa 
erityissäännöt, jotka koskevat erityisesti 
tuontihakemusten jättämisedellytyksiä ja 
lupien myöntämistä tariffikiintiöiden 
yhteydessä;

e) todistusten käytöstä ja tarvittaessa 
erityissäännöistä, jotka koskevat erityisesti 
tuontihakemusten jättämiseen sovellettavia 
menettelyjä ja lupien 
myöntämismenettelyjä tariffikiintiöiden 
yhteydessä;

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin 
sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa. 
Sääntöjä, joihin sisältyy velvoitteita, ja erityisesti ilmausta "edellytykset" käytetään 
tavallisesti delegoitujen säädösten yhteydessä. Tarkistuksella selvennetään sanamuotoa 
soveltamisalan täsmentämiseksi. 

Tarkistus 361

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 2 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimet hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Or. fr

Perustelu

Kysessä on tärkeä menettelyä koskeva täsmennys.

Tarkistus 362

Ehdotus asetukseksi
130 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 a artikla
Perinteinen hankintatarve sokerin 

puhdistusta varten
1. Markkinointivuoden 2019/2020 
loppuun saakka puhdistettavaksi 
tarkoitetun sokerin perinteiseksi 
hankintatarpeeksi unionissa vahvistetaan 
markkinointivuotta kohden 2 500 000 
tonnia 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 määriä, jotka saa tuoda 
1 kohdassa tarkoitetun perinteisen 
hankintatarpeen puitteissa. Todistuksia 
voidaan siirtää ainoastaan päätoimisten 
puhdistamojen kesken, ja niiden 
voimassaolo lakkaa sen 
markkinointivuoden lopussa, jolle ne on 
myönnetty.
Tätä kohtaa sovelletaan jokaisen 
markkinointivuoden ensimmäisinä 
kolmena kuukautena.
4. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
puhdistettavaksi tarkoitettu tuonti 
pudistetaan tämän alajakson mukaisesti, 
voi 160 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
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säädöksillä ottaa käyttöön 
a) eräitä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuontijärjestelyjen toimintaan liittyviä 
määritelmiä;
b) edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset, 
jotka toimijan on täytettävä voidakseen 
jättää tuontitodistushakemuksen, 
vakuuden asettaminen mukaan luettuna;
c) hallinnollisia seuraamuksia koskevat 
säännöt.
5. Komissio voi 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
tarvittavat säännöt, jotka koskevat 
tuontivaatimuksiin ja -velvollisuuksiin 
liittyviä todisteita ja asiakirjoja, jotka 
toimijoiden ja erityisesti päätoimisten 
puhdistamojen on toimitettava.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen 
(2010) 799 260, 261 ja 262 artikla. Jatkettaessa sokerikiintiöjärjestelmää on tärkeää ottaa 
käyttöön samalle ajanjaksolle nykyiset sokerin tuontia koskevat säännökset, erityisesti jotta ei 
heikennettäisi sokeriruokoa tuovien jalostajien oikeuksia. Tämän vuoksi asetusehdotuksessa 
(2010) 799 esitetty 2 489 735 tonnin kiintiö muutetaan 2 500 000 tonniin.

Tarkistus 363

Ehdotus asetukseksi
130 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

130 b artikla
Tuontitullien soveltamisen 
keskeyttäminen sokerialalla

Jotta varmistetaan 101 m artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
valmistamiseksi tarvittava saatavuus, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
keskeyttää markkinointivuoden 2019/2020 
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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.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen 
(2010) 799 248 artikla. 

Tarkistus 364

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.
Ne voidaan vahvistaa
a) säännöllisin väliajoin;
b) viljaa, riisiä, sokeria sekä maitoa ja 
maitotuotteita koskevilla 
tarjouskilpailumenettelyillä.
Komissio vahvistaa 
tarjouskilpailumenettelyllä vahvistettua 
tukea lukuun ottamatta luettelon 
tuotteista, joille myönnetään vientitukea, 
sekä vientitukien määrän vähintään 
kerran kolmessa kuukaudessa. Vientituen 
määrä voi kuitenkin pysyä samana 
pidempään kuin kolme kuukautta, ja 
tarvittaessa komissio voi mukauttaa sitä 
muuna ajankohtana soveltamatta 
162 artiklan 2 tai 3 kohdan säännöksiä 
joko jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan.
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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, 
joiden tarkoituksena on taata tasapaino 
markkinoilla sekä hintojen ja kaupan 
luonnollinen kehitys;
c) tarve välttää häiriöitä, jotka saattaisivat 
luoda pitkäaikaista epätasapainoa 
kysynnän ja tarjonnan välillä unionin 
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.
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Or. fr

(Tarkistus 31 mietinnössä A7-0322/2011)

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin 
sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa. 
Tähän asiaan ei pitäisi soveltaa perussopimuksen 43 artiklan 3 kohtaa. Toistetaan 
maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien 
vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun neuvoston asetusehdotuksen 
(2011) 629 2 artikla.

Tarkistus 365

Ehdotus asetukseksi
135 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

135 a artikla
Viljan ja riisin vientitukia koskevat 

erityistoimenpiteet
1. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä vilja- ja 
riisialan vientitukiin sovellettavan 
korjausmäärän. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio voi tarvittaessa 
täytäntöönpanosäädöksillä mukauttaa 
korjausmääriä.
Komissio voi soveltaa ensimmäistä 
alakohtaa vilja- ja riisialan tuotteisiin, 
jotka viedään neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1216/2009 mukaisesti jalostettuina 
tavaroina.
2. Edellisen markkinointivuoden lopussa 
varastossa olleen maltaan tai mainittuna 
aikana varastossa olleesta ohrasta 
valmistetun maltaan vientiin sovelletaan 
markkinointivuoden kolmen ensimmäisen 
kuukauden aikana tukea, jota olisi 
sovellettu kyseisen vientitodistuksen osalta 
edellisen markkinointivuoden viimeisen 
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kuukauden aikana toteutuneeseen 
vientiin.
3. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä mukauttaa 
136 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettua, liitteessä I olevan I osan a ja 
b alakohdassa luetelluille tuotteille 
myönnettävää vientitukea 
interventiohintatason mahdollisten 
muutosten perusteella.
Ensimmäistä alakohtaa voidaan 
kokonaisuudessaan tai osittain soveltaa 
liitteessä I olevan I osan c ja d kohdassa 
lueteltuihin tuotteisiin sekä liitteessä I 
olevassa I osassa lueteltuihin tuotteisiin, 
jotka viedään asetuksen (EY) N:o 
1216/2009 mukaisesti jalostettuina 
tavaroina. Tässä tapauksessa komissio 
korjaa täytäntöönpanosäädöksillä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
tarkistusta soveltamalla kerrointa, joka 
kuvaa suhdetta perustuotteen määrän ja 
vietävän jalostustuotteen sisältämän tai 
vietävässä tavarassa käytetyn 
perustuotteen määrän välillä.
Tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa 
alakohdassa säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 162 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr(Tarkistus 32 mietinnössä A7-0322/2011)

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin 
sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa. 
Tähän asiaan ei pitäisi soveltaa perussopimuksen 43 artiklan 3 kohtaa. Toistetaan 
maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien 
vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun neuvoston asetusehdotuksen 
(2011) 629 4 artikla.
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Tarkistus 366

Ehdotus asetukseksi
136 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

136 a artikla
Vientituen myöntäminen

Vientitodistukset voidaan siitosmunien ja 
päivänikäisten untuvikkojen kaupan ja 
kuljetuksen erityispiirteiden huomioon 
ottamiseksi myöntää jälkikäteen.

Or. fr

Perustelu

Ottaen huomioon alan erityiset rajoitukset, vientitodistukset voidaan myöntää jälkikäteen. 
Tämä säännös on sisällyttävä perussäädökseen.

Tarkistus 367

Ehdotus asetukseksi
141 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimet hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Kysessä on tärkeä menettelyä koskeva täsmennys.

Tarkistus 368

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
perussopimuksen 101–106 artiklaa sekä 

Perussopimuksen 42 artiklan mukaisesti
perussopimuksen 101–106 artiklaa sekä 
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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 144–146 artiklasta 
muuta johdu.

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 
ainoastaan tämän asetuksen 143 a–146 
artiklassa määritetyin osin. 

Or. fr

Perustelu

Perustamissopimuksen 42 artiklassa on aina määrätty, että maataloustuotteiden tuotantoon ja 
kauppaan sovelletaan kilpailusääntöjä koskevan luvun määräyksiä vain siltä osin kuin 
Euroopan parlamentti neuvosto määrittävät. On syytä palauttaa mieleen tämä olennainen 
oikeusperusta ja hyödyntää tätä artiklaa, jossa tunnustetaan maatalouden erityinen tilanne 
kilpailulainsäädännön suhteen pyrittäessä tasapainottamaan suhteita elintarvikeketjussa 
sääntelemään hintoja.

Tarkistus 369

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 143 a–146 artiklan 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi komissio julkaisee 
suuntaviivat ja hyviä käytäntöjä koskevat 
oppaat, joissa selvennetään kansallisten 
kilpailuviranomaisten ja taloudellisten 
toimijoiden toimia maatalousalalla ja 
maatalouselintarvikealalla.

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan edistämiseksi yhtä olennaista osatekijää, 
kilpailuoikeutta, on sovellettava aidosti yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, mitä ei tällä 
hetkellä tapahdu.
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Tarkistus 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 
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 



PE485.843v02-00 246/303 PR\904214FI.doc

FI

alemman tason tarkastelu on perusteltava 
asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Edellä 1 kohdan osalta on kyse merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön 
kilpailuoikeuden kannalta annetun komission tiedonannon (97/C 372/03) 7 ja 8 kohtien 
toistamisesta. 2 kohdan osalta ehdotetaan laaja-alaista lähestymistapaa merkityksellisten 
markkinoiden määrittämiseen, jotta ei vaaranneta komission vahvistamaa tavoitetta 
tarjonnan keskittämisestä rajoittamalla tuottajaorganisaatioiden toiminta-alaa.

Tarkistus 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. Määräävää markkina-asemaa ei 
katsota olevan silloin, kun yrityksen tai 
toisiinsa horisontaalisen sopimuksen 
kautta liittyneiden yritysten 
markkinaosuus merkityksellisistä 
markkinoista maatalous- ja 
maatalouselintarvikealalla ei yllä samoilla 
merkityksellisillä markkinoilla 
merkittävämmässä asemassa ja 
toimitusketjussa välittömästi 
korkeammalla olevan yrityksen 
markkinaosuuksien tasolle.

Or. fr
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Perustelu

Edellä 1 kohdassa on kyse yhteisön oikeuskäytännön toistamisesta määräävän aseman 
käsitteen osalta (EYTI:n 13. helmikuuta 1979 antama tuomio asiassa Hoffmann v. La Roche). 
Mitä tulee 2 kohtaan, ehdotetaan laaja-alaista lähestymistapaa määräävän aseman 
määrittämisen osatekijöihin. Pääperiaatteeksi esitetään, että määräävää asemaa ei voida 
analysoida analysoimatta myös ostajien keskittymisastetta, ja että määräävää asemaa ei 
voida saavuttaa, jos pidemmällä ketjussa olevat alat ovat vielä pidemmälle keskittyneitä.

Tarkistus 372

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita 
koskevat poikkeukset maataloustuottajien
ja maataloustuottajayhdistysten osalta

Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita 
koskevat poikkeukset tuottajien, näiden 
organisaatioiden tai organisaatioiden 
liittojen osalta

Or. fr

Tarkistus 373

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. fr
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Tarkistus 374

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden 
toteuttamiseksi tarpeellisiksi katsotaan 
tuottajien 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.

Or. fr

Perustelu

Jotta toteutettaisiin aidosti tavoite maatalousalan kilpailua koskevasta säädöskehyksestä, on 
sisällytettävä olettamus horisontaalisten sopimusten ja YMP:n tavoitteiden 
yhteensopivuudesta sekä olettamus yhteensopivuudesta perussopimuksen 101 artiklan kanssa.

Tarkistus 375

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

Komission teksti Tarkistus

Näihin sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin 
ei sisälly velvoitetta soveltaa samoja 
hintoja, lukuun ottamatta 105 a ja 113 b 
artiklassa tarkoitettuja sopimuksia.



PR\904214FI.doc 249/303 PE485.843v02-00

FI

Or. fr

Tarkistus 376

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta, jos kilpailu on 
estetty, vaan tällaisessa tapauksessa 
todistustaakka kuuluu asetuksen (EY) 
N:o 1/2003 2 artiklan mukaisesti siitä 
syyttävälle osapuolelle tai viranomaiselle.

Or. fr

Perustelu

Kun sopimuksista, päätöksistä ja yhdenmukaistetuista menettelytavoista seuraa kilpailun 
estäminen, todistustaakan on kuuluttava siitä syyttävälle osapuolelle tai viranomaiselle. 

Tarkistus 377

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Perussopimuksen 101 artiklan 
1 kohtaa ei sovelleta:
a) sopimuksiin, joilla pyritään 
vakauttamaan tuottajahintoja ja 
takaamaan kuluttajille kohtuulliset 
hinnat;
b) sopimuksiin, jotka koskevat sääntöjä, 
joita voidaan tämän asetuksen 110 
artiklan mukaisesti laajentaa, myös 
mukauttaa kausituotteiden osalta;
c) markkinoillesaattamissopimuksiin;
d) yhdenmukaisia alennuksia tai 
kaupallisia bonuksia koskeviin 
sopimuksiin;
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e) menettelytapasääntöihin, jotka eivät 
sisällä kilpailun vastaisia lausekkeita;
f) tutkimussopimuksiin;
g) laatuvaatimuksia koskeviin 
sopimuksiin;
h) aloitesopimuksiin, joilla pyritään 
parantamaan laatua ja lisäämään 
innovointia elintarvikealalla.

Or. fr

Tarkistus 378

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio voi täsmentää tai täydentää 
tämän artiklan 1 a kohdassa esitettyä
luetteloa sopimuksista 160 artiklan 
mukaisesti annetuilla delegoiduilla 
säädöksillä.

Or. fr

Tarkistus 379

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei unionin tuomioistuimen 
toimivallasta tutkia komission päätöksiä 
muuta johdu, ainoastaan komissiolla on 
toimivalta, sen jälkeen kun se on kuullut 
jäsenvaltioita ja niitä yrityksiä tai yritysten 
yhteenliittymiä, joita asia koskee, sekä 
muita luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, joiden kuulemista se 
pitää tarpeellisena, ratkaista 
täytäntöönpanosäädöksillä tehtävällä 

Poistetaan.
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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.

Or. fr

Tarkistus 380

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 381

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) komissio ei ole kahden kuukauden 
kuluessa tarvittavien tietojen saamisesta 
todennut 162 artiklan mukaisesti 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä, että 
sopimukset kuuluvat 4 kohdan 
soveltamisalaan.
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kanssa.

Or. fr

Perustelu

Toimijoiden oikeusvarmuuden säilyttämiseksi on täsmennettävä komission tulkintavaraa 
tarkasteltaessa toimialakohtaisten organisaatioiden sopimuksia, päätöksiä ja 
yhdenmukaistettuja menettelytapoja ja rajoitettava sitä 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
kilpailun osalta.

Tarkistus 382

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Markkinoiden kriisitilanteessa toimialakohtaisten organisaatioiden sopimusten, päätösten ja 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen voimaantulon edellyttämä kahden kuukauden 
määräaika ei ole realistinen. Sitä on siis lyhennettävä tällaisessa tapauksessa ja on sallittava 
välitön soveltaminen. 
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Tarkistus 383

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ne sisältävät hintojen tai kiintiöiden
vahvistamisen;

d) ne sisältävät hintojen vahvistamisen; 

Or. fr

Perustelu

Toimialakohtaisten organisaatioiden käytettävissä olevat eri toimenpiteet tuotantomäärien 
hallinnoimiseksi yhdistetään toisinaan kiintiöihin. On vältettävä oikeudellisesti epäselviä 
tilanteita.

Tarkistus 384

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 385

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 386

Ehdotus asetukseksi
146 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

146 a artikla
Maito- ja maitotuotealaa koskevat 

erityissäännökset
1. Jollei perussopimuksen 107 artiklan 
2 kohdasta muuta johdu, kielletään tuet, 
joiden määrä vahvistetaan tämän 
asetuksen liitteessä I olevassa XVI osassa 
lueteltujen tuotteiden hinnan tai määrän 
perusteella.
Kielletään myös kansalliset toimenpiteet, 
joilla sallitaan tämän asetuksen 
liitteessä I olevassa XVI osassa lueteltujen 
tuotteiden hintojen tasaaminen.
2. Jäsenvaltiot voivat myöntää maitoalan 
tuottajille 31 päivään maaliskuuta 2014 
asti valtiontukea vuosittain yhteensä 55 
prosenttia asetuksen (EY) N:o 73/2009 
69 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä 
ylärajasta mainitun asetuksen 68 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
myönnetyn unionin tuen lisäksi. Mainitun 
asetuksen 69 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisen 
unionin tuen ja valtiontuen yhteismäärä 
ei saa kuitenkaan missään tapauksessa 
ylittää 69 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitettua ylärajaa.

Or. fr
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Perustelu

Ks. 163 artiklan 1 kohdan d alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 387

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Jotta kriisiaikoina olisi käytettävissä kaikkien YMJ-tuotteiden osalta aktivoitava turvaverkko, 
on poistettava tällainen rajoittava ilmaisu.

Tarkistus 388

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

Komission teksti Tarkistus

f a) hevosenliha.

Or. fr

Tarkistus 389

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan b alakohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät 
kansanterveyden tai kasvien terveyden 
riskeistä johtuvaan kuluttajien 

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

luottamuksen menettämiseen, sovelletaan 
myös kaikkiin muihin maataloustuotteisiin.

Or. fr

Perustelu

Jotta kriisiaikoina olisi käytettävissä kaikkien YMJ-tuotteiden osalta aktivoitava turvaverkko, 
on poistettava tällainen rajoittava ilmaisu.

Tarkistus 390

Ehdotus asetukseksi
156 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio hyväksyy 161 artiklassa 
säädetyn kiireellisen menettelyn 
mukaisesti annetuilla delegoiduilla 
säädöksillä kiireelliset toimenpiteet, jotka 
ovat tarpeen ja perusteltuja erityisten 
ongelmien ratkaisemiseksi. Kyseiset 
toimenpiteet voivat poiketa tämän 
asetuksen sekä muiden yhteistä 
maatalouspolitiikkaa sääntelevien 
asetusten säännöksistä kohdattujen 
erityisten ongelmien ratkaisemiseksi, 
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 
kiireellistä menettelyä noudattaen 
asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa delegoituja 
säädöksiä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin 
sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa. 
Perussopimuksen 290 artiklan mukaan perussäädökseen, jolla on yleinen ulottuvuus, tehtävät
poikkeukset on hyväksyttävä delegoidulla säädöksellä. Lisäksi asetuksen 261 artiklassa 
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säädetään mahdollisuudesta antaa tarvittaessa delegoituja säädöksiä kiireellisessä 
menettelyssä. 

Tarkistus 391

Ehdotus asetukseksi
156 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 a artikla
Toimenpiteet maidon ja maitotuotteiden 

markkinoiden vakavien 
epätasapainotilojen ratkaisemiseksi

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

Or. fr

Tarkistus 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
156 b artikla

Perustamissopimuksen 101 artiklan 1 
kohdan soveltaminen

1. Markkinoiden vakavien 
epätasapainotilojen aikana 
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 
kohdan a–w alakohdassa tarkoitetulla 
alalla niiltä osin kuin näillä sopimuksilla, 
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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 
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. fr

Perustelu

Äärimmäisissä poikkeustilanteissa, kuten laaja-alaisissa terveyskriiseissä tai markkinoiden 
kriiseissä, joita ei saada ratkaistua julkisten interventiovälineiden tai yksityisen varastoinnin 
tue aktivoimisella, toimijoille on annettava mahdollisuus kestoltaan rajatun ajanjakson ajaksi 
sekä komission ja jäsenvaltioiden valvonnassa vahvistaa keskenään hintoja ja valvoa 
tarkkaan tuotantoa ja markkinoille saattamista, jotta kyseinen ala ei ajaudu konkurssiin.
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Tarkistus 393

Ehdotus asetukseksi
157 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, jotka liittyvät yritysten, 
jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden 
tiedonantoihin tämän asetuksen 
soveltamiseksi, maataloustuotteiden 
markkinoiden seuraamiseksi, 
analysoimiseksi ja hallinnoimiseksi, 
markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi sekä yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden 
moitteettoman toiminnan ja tarkistamisen, 
valvonnan, seurannan, arvioimisen ja 
tarkastamisen varmistamiseksi sekä 
kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan luettuina 
kyseisten sopimusten mukaiset 
ilmoitusvaatimukset. Komissio ottaa tämän 
tehdessään huomioon tietotarpeet ja 
mahdollisten tietolähteiden välisen 
synergian.

1. Komissio voi 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, jotka liittyvät yritysten, 
jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden 
tiedonantoihin tämän asetuksen 
soveltamiseksi, maataloustuotteiden 
markkinoiden seuraamiseksi, 
analysoimiseksi ja hallinnoimiseksi, 
markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi sekä yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden 
moitteettoman toiminnan ja tarkistamisen, 
valvonnan, seurannan, arvioimisen ja 
tarkastamisen varmistamiseksi sekä 
kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan luettuina 
kyseisten sopimusten mukaiset 
ilmoitusvaatimukset. Komissio ottaa tämän 
tehdessään huomioon tietotarpeet ja 
mahdollisten tietolähteiden välisen 
synergian sekä valvoo sen periaatteen 
noudattamista, jonka mukaan 
henkilötietoja ei saa myöhemmin käsitellä 
tietojen keruun alkuperäisen tarkoituksen 
kanssa yhteensopimattomalla tavalla..

Or. fr

Perustelu

Täsmennykset perustuvat Euroopan tietosuojavaltuutetun 14. joulukuuta 2011 julkaistuun 
lausuntoon.



PR\904214FI.doc 261/303 PE485.843v02-00

FI

Tarkistus 394

Ehdotus asetukseksi
157 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Saatuja tietoja voidaan toimittaa 
kansainvälisille organisaatioille tai 
kolmansien maiden toimivaltaisille 
viranomaisille tai asettaa näiden saataville 
tai julkaista, jollei henkilötietojen suojasta 
ja yritysten liikesalaisuuksien, hinnat 
mukaan luettuina, suojaamiseen liittyvästä 
oikeutetusta edusta muuta johdu. 

Saatuja tietoja voidaan toimittaa 
kansainvälisille organisaatioille tai 
kolmansien maiden toimivaltaisille 
viranomaisille tai asettaa näiden saataville 
tai julkaista, jollei henkilötietojen suojasta 
ja yritysten liikesalaisuuksien, hinnat 
mukaan luettuina, suojaamiseen liittyvästä 
oikeutetusta edusta muuta johdu. 
Erityisesti henkilötietoja voidaan toimittaa 
kansainvälisille organisaatioille tai 
kolmansien maiden toimivaltaisille 
viranomaisille vain noudattaen asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 9 artiklaa ja direktiivin 
95/46/EY 25 ja 26 artiklaa ja pelkästään 
kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanoa varten.

Or. fr

Perustelu

Täsmennykset perustuvat Euroopan tietosuojavaltuutetun 14. joulukuuta 2011 julkaistuun 
lausuntoon.

Tarkistus 395

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

Komission teksti Tarkistus

d a) henkilötietojen osalta käsiteltyjen 
tietojen tyypit, tiedonsaantivaltuudet, 
säilyttämisen vähimmäis- ja enimmäisajat 
sekä käsittelyn tarkoitus erityisesti kun 
tietoja julkaistaan ja siirretään 
kolmansiin maihin.

Or. fr
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Perustelu

Täsmennykset perustuvat Euroopan tietosuojavaltuutetun 14. joulukuuta 2011 julkaistuun 
lausuntoon.

Tarkistus 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 
vahvistetaan tällaisten ilmoitusten 
sisältöä, muotoa ja toimittamisajankohtaa 
koskevat säännöt sekä jäsenvaltioiden 
tämän artiklan mukaisesti antamiin 
ilmoituksiin liittyvät toimenpiteet. 
Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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Or. fr

(Toistetaan asetus 261/2012 (EUVL L94, 30.3.2012) ks. 185 e artikla)

Perustelu

Toistetaan maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevassa asetuksessa esitetty.

Tarkistus 397

Ehdotus asetukseksi
157 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

157 b artikla
Viinialan pakolliset ilmoitukset

1. Viiniyttämiseen käytettävien rypäleiden 
tuottajien sekä rypäleen puristemehun ja 
viinin tuottajien on ilmoitettava vuosittain 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
edellisestä sadosta tuotetut määrät.
2. Jäsenvaltiot voivat vaatia 
viiniyttämiseen käytettävien rypäleiden 
kauppiaita ilmoittamaan vuosittain 
edellisestä sadosta kaupan pidetyt määrät.
3. Rypäleen puristemehun ja viinin 
tuottajien sekä kauppiaiden –
vähittäiskauppiaita lukuun ottamatta – on 
vuosittain ilmoitettava toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille hallussaan 
olevan rypäleen puristemehun ja viinin 
määrä riippumatta siitä, ovatko ne 
peräisin kyseisen vuoden vai 
edellisvuosien sadosta. Kolmansista 
maista tuodut rypäleen puristemehut ja 
viinit on mainittava erikseen.
4. Varmistaakseen, että 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut tuottajat ja kauppiaat 
noudattavat velvollisuuksiaan, komissio 
voi 160 artiklan mukaisesti annetuilla 
delegoiduilla säädöksillä vahvistaa 
säännöt, jotka koskevat
a) pakollisten ilmoitusten sisältöä ja 
poikkeuksia;
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b) a alakohdassa tarkoitettujen 
ilmoitusten sisältöä ja jättämisedellytyksiä 
sekä poikkeuksia ilmoitusten 
jättämisvelvollisuudesta;
c) seuraamuksia, joita on sovellettava, jos 
ilmoituksia ei jätetä jäsenvaltioille 
määräajassa.
5. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa
a) vahvistaa edellytykset, jotka liittyvät 
pakollisissa ilmoituksissa käytettäviin 
mallilomakkeisiin;
b) vahvistaa säännöt, jotka koskevat 
muiden tuotteiden kuin viinin 
muuntokertoimia;
c) asettaa määräajat pakollisten 
ilmoitusten jättämiselle;
d) vahvistaa säännöt, jotka koskevat 
jäsenvaltioiden tarkastuksia ja 
raportointia komissiolle.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan YMJ:n mukauttamista Lissabonin sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen 
(2010) 799 305 artikla. Viinialan pakolliset ilmoitukset on säilytettävä alan välttämättömän 
seurannan varmistamiseksi.

Tarkistus 398

Ehdotus asetukseksi
158 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 
ja 31 päivänä joulukuuta 2018 
kertomuksen maito- ja maitotuotealan 
markkinatilanteen kehityksestä ja 

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

erityisesti 104 a, 105 a, 105 b ja 157 a 
artiklan soveltamisesta kyseisellä alalla 
arvioimalla erityisesti näiden vaikutuksen 
maidon tuottajiin ja tuotantoon 
epäsuotuisilla alueilla ottaen huomioon 
tuotannon säilyttämistä näillä alueilla 
koskevan yleisen tavoitteen sekä kattaen
tuottajille yhteistuotantosopimusten 
tekemiseksi myönnettävät mahdolliset 
kannustimet; kertomukseen liitetään 
tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevassa asetuksessa esitetty.

Tarkistus 399

Ehdotus asetukseksi
158 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) viimeistään 12 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta 
kertomuksen mahdollisuuksista ottaa 
käyttöön erityisiä kaupan pitämisen 
vaatimuksia sianlihan sekä lampaan- ja 
vuohenlihan osalta; kertomuksessa on 
esitettävä kaikki asiaa koskevat 
säännökset, jotka komissio ehdottaa 
hyväksyttäviksi delegoiduilla säädöksillä.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen 
N:o 2010/738 yhteydessä esittämä kanta.
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Tarkistus 400

Ehdotus asetukseksi
158 artikla – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) viimeistään 1. tammikuuta 2018 
kertomuksen sokerialan 
markkinatilanteen kehityksestä, 
asianmukaisista yksityiskohtaisista 
säännöistä nykyisen kiintiöjärjestelmän 
lakkauttamiseksi ja alan tulevaisuudesta 
vuoden 2020 jälkeen kiinnittäen erityistä 
huomiota tarpeeseen säilyttää 
tasapuolinen sopimusjärjestelmä, sekä 
sokerin hintojen ilmoitusjärjestelmästä. 
Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia.

Or. fr

Tarkistus 401

Ehdotus asetukseksi
158 artikla – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) viimeistään neljän vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta 
kertomuksen maatalousmarkkinoiden 
hallintavälineiden toiminnasta ja 
tehokkuudesta ja niiden soveltuvuudesta 
uuteen kansainväliseen kontekstiin 
kiinnittäen erityistä huomiota niiden 
johdonmukaisuuteen perussopimuksen 39 
artiklassa esitettyjen tavoitteiden kanssa. 
Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia.

Or. fr
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Tarkistus 402

Ehdotus asetukseksi
158 artikla – b d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b d) viimeistään kahden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta 
kertomuksen kilpailusääntöjen 
soveltamisesta maatalousalaan ja 
maatalouselintarvikealaan kaikissa 
jäsenvaltioissa kiinnittäen erityistä
huomiota 144 ja 145 artiklassa 
tarkoitettujen poikkeusten soveltamiseen 
ja mahdollisiin niin kansallisia kuin 
yhteisön kilpailusääntöjä koskeviin 
eroavuuksiin tulkinnassa ja 
soveltamisessa. Kertomukseen on 
tarvittaessa liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia.

Or. fr

Tarkistus 403

Ehdotus asetukseksi
158 artikla – b e alakohta

Komission teksti Tarkistus

b e) viimeistään yhden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta 
kertomuksen pientuottajien käyttämien 
paikallisten eläinrotujen ja 
kasvilajikkeiden mukaan mukautettujen 
kaupan pitämisen yksinkertaistettujen 
vaatimusten käyttöönotosta; 
kertomukseen liitetään tarvittaessa 
aiheellisia ehdotuksia pientuottajien 
unionin kaupan pitämisen vaatimusten 
täyttämisessä kohtaamien ongelmien 
ratkaisemiseksi;

Or. fr
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Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen 
N:o 2010/738 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 404

Ehdotus asetukseksi
158 artikla – b f alakohta

Komission teksti Tarkistus

b f) kolmen vuoden välein tämän 
asetuksen voimaantulosta kertomuksen 
alkuperänimitysten ja maantieteellisten 
merkintöjen suojelemiseksi 
väärentämiseltä kolmansissa maissa 
annetuista säännöksistä.

Or. fr

Tarkistus 405

Ehdotus asetukseksi
160 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle viideksi vuodeksi 
tämän asetuksen voimaantulosta lukien 
valta antaa tässä asetuksessa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin 
sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa.

Tarkistus 406

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kumotaan asetus (EU) N:o 
[KOM(2010)799]. 

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

Or. fr

Tarkistus 407

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 408

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 409

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

Komission teksti Tarkistus

i) 82–87 artiklaa sovelletaan 82 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuihin aloihin, joita ei ole 
vielä raivattu, ja 83 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin aloihin, joita ei ole 
säännönmukaistettu, siihen asti kun 
kyseiset alat on raivattu tai 
säännönmukaistettu;

i) 85 a–85d artiklaa sovelletaan 85 a
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin aloihin, 
joita ei ole vielä raivattu, ja 85 b artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin aloihin, joita ei ole 
säännönmukaistettu, siihen asti kun 
kyseiset alat on raivattu tai 
säännönmukaistettu;

Or. fr

Tarkistus 410

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 411

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 291 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 31 
päivään maaliskuuta 2014;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ks. 146 a artiklaan esitetty tarkistus. Asetusehdotuksen (2010) 799 291 artikla on 
sisällytettävä perussäädökseen soveltamisen kolmen ensimmäisen kuukauden ajaksi, koska 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 181 artiklassa ei säädetä poikkeuksista.

Tarkistus 412

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 413

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 326 artikla. Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ks. 163 artiklaan esitetty tarkistus. Asetusehdotuksen (2010) 799 326 artiklalle ei ole 
vastinetta asetuksessa (EY) N:o° 1234/2007 eikä tässä asetuksessa. Jotta säännöstä
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sovellettaisiin edelleen, on sisällytettävä asetusehdotuksen (2010) 799 326 artikla 
perussäädökseen.

Tarkistus 414

Ehdotus asetukseksi
163 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viittauksia asetukseen (EY) N:o 
[KOM(2010)799] pidetään viittauksina 
tähän asetukseen ja yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta …päivänä 
…kuuta … annettuun asetukseen (EU) N:o 
[…] tämän asetuksen liitteessä VIII olevan 
vastaavuustaulukon mukaisesti.

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

Or. fr

Tarkistus 415

Ehdotus asetukseksi
163 a artikla

Komission teksti Tarkistus

163 a artikla
Kaupan pitämistä koskevien sääntöjen 

soveltamispäivä
Oikeusvarmuuden takaamiseksi kaupan 
pitämistä koskevien sääntöjen 
soveltamisen osalta komissio vahvistaa 
160 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä päivämäärän, jonka jälkeen 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 seuraavia 
sääntöjä ei enää sovelleta kyseiseen 
alaan:
– 113 a, 113 b, 114, 115, 116 ja 117 
artiklan 1–4 kohta, 
– liitteet XI a, II osa, toinen alakohta, XI 
a (IV–IX osa); XII, IV osa, 2 kohta, XIII, 
VI osan toinen alakohta, XIV, A osa, XIV, 
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B osa, I osa, 2 ja 3 kohta, XIV, B osa, III 
osa, ja XIV, C osa, XV, II, III, IV ja VI 
osa.
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. fr

Perustelu

Ks. perustelu 163 artiklan 1 kohdan g alakohtaan esiteylle tarkistukselle.

Tarkistus 416

Ehdotus asetukseksi
164 artikla

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. fr

Tarkistus 417

Ehdotus asetukseksi
164 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Viininviljelyalan, mehiläishoitoalan ja oliiviöljyalan jo käynnistetyt monivuotiset ohjelmat on 
voitava saattaa päätökseen.

Tarkistus 418

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 419

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Maito- ja maitotuotealalla 104 a, 105 a 
ja 105 b artiklaa sovelletaan 30 päivään 
kesäkuuta 2020 ja 146 a artiklaa 
sovelletaan 31 päivään maaliskuuta 2014.

Or. fr

Perustelu

Katso 163 ja 163 a artiklaan esitetyt tarkistukset.
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Tarkistus 420

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – tuotekohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ex 1207 99 15
hampunsiemenet
– kylvämiseen

Or. fr

Tarkistus 421

Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa

Komission teksti
CN-koodi Tavaran kuvaus

0702 00 00 Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

0703 Sipuli, tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset

0704 Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen 
syötävä kaali

0705 Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

0706 Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden 
kaltaiset syötävät juuret

0707 00 Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

0708 Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

ex 0709 Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 
0709 90 31, 0709 90 39 ja 0709 90 60 kasvikset

ex 0802 Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat, ei kuitenkaan alanimikkeen 0802 90 20 areca- eli 
betelpähkinät ja koolapähkinät (colapähkinät)

0803 00 11 Tuoreet jauhobanaanit

ex 0803 00 90 Kuivatut jauhobanaanit

0804 20 10 Tuoreet viikunat

0804 30 00 Ananakset

0804 40 00 Avokadot

0804 50 00 Guavat, mangot ja mangostanit

0805 Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät

0806 10 10 Tuoreet, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

0807 Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat

0808 Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit

0809 Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat
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0810 Muut tuoreet hedelmät

0813 50 31
0813 50 39

Sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan nimikkeiden 0801 ja 0802 pähkinöitä

0910 20 Sahrami

ex 0910 99 Tuore tai jäähdytetty timjami

ex 1211 90 85 Tuore tai jäähdytetty basilika, sitruunamelissa, minttu, mäkimeirami (Origanum vulgare), rosmariini, salvia

1212 99 30 Johanneksenleipä

Parlamentin tarkistama teksti

CN-koodi Tavaran kuvaus

0702 00 00 Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

0703 Sipuli, tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset

0704 Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen 
syötävä kaali

0705 Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

0706 Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden 
kaltaiset syötävät juuret

0707 00 Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

0708 Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

ex 0709 Tryffelit ja muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 
60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 ja 0709 90 60 kasvikset

071320 00 Kahviherneet (garbanzot)

07 13 40 00 Linssit eli kylvövirvilät

07 14 90 Jamssit ja maa-artisokat

Ex 1214 Lantut

09 05 00 00 Vanilja

0906 Kaneli ja kanelinnuput

09 07 00 00 Mausteneilikka

09 08 Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma

09 09 Aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksankuminan), korianterin, roomankuminan tai kuminan hedelmät ja 
siemenet; katajanmarjat

Ex 0910 Inkivääri, kurkuma, laakerinlehdet, curry ja muut mausteet timjamia ja sahramia lukuun ottamatta

ex 0802 Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat, ei kuitenkaan alanimikkeen 0802 90 20 areca- eli 
betelpähkinät ja koolapähkinät (colapähkinät)

0803 00 11 Tuoreet jauhobanaanit

ex 0803 00 90 Kuivatut jauhobanaanit

0804 20 10 Tuoreet viikunat

0804 30 00 Ananakset

0804 40 00 Avokadot

0804 50 00 Guavat, mangot ja mangostanit

0805 Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät

0806 10 10 Tuoreet, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

0807 Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat

0808 Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit

0809 Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat
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0810 Muut tuoreet hedelmät

0813 50 31
0813 50 39

Sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan nimikkeiden 0801 ja 0802 pähkinöitä

0910 20 Sahrami

ex 0910 99 Tuore tai jäähdytetty timjami

ex 1211 90 85 Tuore tai jäähdytetty basilika, sitruunamelissa, minttu, mäkimeirami (Origanum vulgare), rosmariini, salvia

1212 99 30 Johanneksenleipä

Or. fr

Tarkistus 422

Ehdotus asetukseksi
Liite I – X osa – tuotekohdat (uusi)

Komission teksti

CN-koodi Tavaran kuvaus

a) ex 0710 Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), ei kuitenkaan alanimikkeen 0710 40 00 
sokerimaissi, alanimikkeen 0710 80 10 oliivit eivätkä alanimikkeen 0710 80 59 Capsicum- tai Pimenta-
sukuiset hedelmät

ex 0711 Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa 
säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 0711 20 oliivit, alanimikkeen 0711 90 10 Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät eikä 
alanimikkeen 0711 90 30 sokerimaissi

ex 0712 Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, ei 
kuitenkaan alanimikkeen ex 0712 90 05 lämpökuivauksella keinotekoisesti kuivatut perunat, jotka eivät 
sovellu ihmisravinnoksi, alanimikkeiden ex 0712 90 11 ja 0712 90 19 sokerimaissi eivätkä alanimikkeen ex 
0712 90 90 oliivit

0804 20 90 Kuivatut viikunat

0806 20 Kuivatut viinirypäleet

ex 0811 Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai 
muuta makeutusainetta sisältävät, ei kuitenkaan alanimikkeen ex 0811 90 95 jäädytetyt banaanit

CN-koodi Tavaran kuvaus

ex 0812 Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa 
säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan 
alanimikkeen ex 0812 90 98 banaanit

ex 0813 Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 0801–0806 kuulumattomat; tämän ryhmän pähkinöiden tai kuivattujen 
hedelmien sekoitukset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0813 50 31 ja 0813 50 39 sekoitukset, jotka sisältävät 
yksinomaan nimikkeiden 0801 ja 0802 pähkinöitä

0814 00 00 Sitrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin) kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti 
suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä

0904 20 10 Kuivatut makeat ja miedot paprikat, murskaamattomat ja jauhamattomat

b) ex 0811 Jäädytetyt hedelmät ja vihannekset, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai 
muuta makeutusainetta sisältävät

ex 1302 20 Pektiiniaineet ja pektinaatit

ex 2001 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät 
kasvinosat, ei kuitenkaan:
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- alanimikkeen 2001 90 20 Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja miedot paprikat
- alanimikkeen 2001 90 30 sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)
- alanimikkeen 2001 90 40 jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 

5 painoprosenttia tärkkelystä
- alanimikkeen 2001 90 60 palmunsydämet
- alanimikkeen 2001 90 65 oliivit
- alanimikkeen ex 2001 90 97 viinilehdet, humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat

2002 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

2003 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit)

ex 2004 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut 
kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 2004 90 10 sokerimaissi (Zea mays var. 
saccharata), alanimikkeen ex 2004 90 30 oliivit eivätkä alanimikkeen 2004 10 91 valmistetut tai säilötyt 
hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat.

ex 2005 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, 
muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 2005 70 00 oliivit, alanimikkeen 2005 80 00 
sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), alanimikkeen 2005 99 10 Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin 
makeat ja miedot paprikat eivätkä alanimikkeen 2005 20 10 valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina 
jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat

ex 2006 00 Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat, 
ei kuitenkaan alanimikkeiden ex 2006 00 38 ja ex 2006 00 99 sokerilla säilötyt banaanit

ex 2007 Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja 
pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, ei kuitenkaan:
- alanimikkeen ex 2007 10 homogenoidut banaanivalmisteet
- alanimikkeiden ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ja ex 2007 99 97 banaanista valmistetut hillot, hyytelöt, 

marmelaatit, soseet tai pastat

ex 2008 Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, 
muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat, ei kuitenkaan:
- alanimikkeen 2008 11 10 maapähkinävoi
- alanimikkeen 2008 91 00 palmunsydämet
- alanimikkeen 2008 99 85 maissi
- alanimikkeen 2008 99 91 jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 

5 painoprosenttia tärkkelystä
- alanimikkeen ex 2008 99 99 viinilehdet, humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat
- alanimikkeiden ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ja ex 2008 92 98 muulla tavalla 

valmistetut tai säilötyt banaanisekoitukset
- alanimikkeiden ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ja ex 2008 99 99 muulla tavalla valmistetut tai säilötyt 

banaanit

ex 2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (ei kuitenkaan alanimikkeiden 2009 61 ja 
2009 69 viinirypälemehu ja rypäleen puristemehu eikä alanimikkeen ex 2009 80 banaanimehu) ja 
vihannesmehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Parlamentin tarkistama teksti

CN-koodi Tavaran kuvaus

a) ex 0710 Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), ei kuitenkaan alanimikkeen 0710 40 00 
sokerimaissi, alanimikkeen 0710 80 10 oliivit eivätkä alanimikkeen 0710 80 59 Capsicum- tai Pimenta-
sukuiset hedelmät

ex 0711 Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa 
säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 0711 20 oliivit, alanimikkeen 0711 90 10 Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät eikä 
alanimikkeen 0711 90 30 sokerimaissi

ex 0712 Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, ei 
kuitenkaan alanimikkeen ex 0712 90 05 lämpökuivauksella keinotekoisesti kuivatut perunat, jotka eivät 
sovellu ihmisravinnoksi, alanimikkeiden ex 0712 90 11 ja 0712 90 19 sokerimaissi eivätkä alanimikkeen ex 
0712 90 90 oliivit

0804 20 90 Kuivatut viikunat

0806 20 Kuivatut viinirypäleet



PR\904214FI.doc 279/303 PE485.843v02-00

FI

ex 0811 Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai 
muuta makeutusainetta sisältävät, ei kuitenkaan alanimikkeen ex 0811 90 95 jäädytetyt banaanit

CN-koodi Tavaran kuvaus

ex 0812 Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa 
säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan 
alanimikkeen ex 0812 90 98 banaanit

ex 0813 Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 0801–0806 kuulumattomat; tämän ryhmän pähkinöiden tai kuivattujen 
hedelmien sekoitukset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0813 50 31 ja 0813 50 39 sekoitukset, jotka sisältävät 
yksinomaan nimikkeiden 0801 ja 0802 pähkinöitä

0814 00 00 Sitrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin) kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti 
suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä

0904 20 10 Kuivatut makeat ja miedot paprikat, murskaamattomat ja jauhamattomat

b) ex 0811 Jäädytetyt hedelmät ja vihannekset, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai 
muuta makeutusainetta sisältävät

ex 1302 20 Pektiiniaineet ja pektinaatit

ex 2001 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät 
kasvinosat, ei kuitenkaan:
- alanimikkeen 2001 90 20 Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja miedot paprikat
- alanimikkeen 2001 90 30 sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)
- alanimikkeen 2001 90 40 jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 

5 painoprosenttia tärkkelystä
- alanimikkeen 2001 90 60 palmunsydämet
- alanimikkeen 2001 90 65 oliivit
- alanimikkeen ex 2001 90 97 viinilehdet, humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat

2002 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

2003 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit)

ex 2004 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut 
kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 2004 90 10 sokerimaissi (Zea mays var. 
saccharata), alanimikkeen ex 2004 90 30 oliivit eivätkä alanimikkeen 2004 10 91 valmistetut tai säilötyt 
hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat.

ex 2005 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, 
muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 2005 70 00 oliivit, alanimikkeen 2005 80 00 
sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), alanimikkeen 2005 99 10 Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin 
makeat ja miedot paprikat eivätkä alanimikkeen 2005 20 10 valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina 
jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat

ex 2006 00 Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat, 
ei kuitenkaan alanimikkeiden ex 2006 00 38 ja ex 2006 00 99 sokerilla säilötyt banaanit

ex 2007 Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja 
pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, ei kuitenkaan:
- alanimikkeen ex 2007 10 homogenoidut banaanivalmisteet
- alanimikkeiden ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ja ex 2007 99 97 banaanista valmistetut hillot, hyytelöt, 

marmelaatit, soseet tai pastat

ex 2008 Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, 
muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat, ei kuitenkaan:
- alanimikkeen 2008 11 10 maapähkinävoi
- alanimikkeen 2008 91 00 palmunsydämet
- alanimikkeen 2008 99 85 maissi
- alanimikkeen 2008 99 91 jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 

5 painoprosenttia tärkkelystä
- alanimikkeen ex 2008 99 99 viinilehdet, humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat
- alanimikkeiden ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ja ex 2008 92 98 muulla tavalla 

valmistetut tai säilötyt banaanisekoitukset
- alanimikkeiden ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ja ex 2008 99 99 muulla tavalla valmistetut tai säilötyt 

banaanit

ex 2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (ei kuitenkaan alanimikkeiden 2009 61 ja 
2009 69 viinirypälemehu ja rypäleen puristemehu eikä alanimikkeen ex 2009 80 banaanimehu) ja 
vihannesmehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
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ex 0910 Kuivattu timjami

ex 1211 Kuivattu basilika, sitruunamelissa, minttu, mäkimeirami (Origanum vulgare), rosmariini, salvia,
myös paloiteltu, murskattu tai jauhettu

ex 0904 pippuri, kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät: ei kuitenkaan 
alanimikkeen 0904 20 10 makeat tai miedot paprikat

ex220600 Siideri

Or. fr

Tarkistus 423

Ehdotus asetukseksi
Liite I – XV osa – alaosa a – CN-koodi 0201 – alakohdat (uusi)

Komission teksti Tarkistus

0201 – Naudanliha, tuore tai jäähdytetty 0201 – Naudanliha, tuore tai jäähdytetty:
– 0201 10 00 – ruhot ja puoliruhot
– 0201 20 – muut palat, luulliset:
– 0201 20 20 – saman ruhon neljännekset
– 0201 20 30 – erottamattomat tai erotetut 
etuneljännekset
– 0201 20 50 – erottamattomat tai erotetut 
takaneljännekset

Or. fr

Tarkistus 424

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; 
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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;
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 
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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 
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 
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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.

Or. fr

Tarkistus 425

Ehdotus asetukseksi
Liite III – otsikko

Komission teksti Tarkistus

7 ARTIKLASSA TARKOITETTU RIISIN 
JA SOKERIN VAKIOLAATU

7 ARTIKLASSA JA 101 G ARTIKLASSA
TARKOITETTU RIISIN JA SOKERIN 
VAKIOLAATU

Or. fr

Tarkistus 426

Ehdotus asetukseksi
Liite III a (uusi)

Parlamentin ehdottama teksti

LIITE III a

7 ARTIKLASSA TARKOITETUT UNIONIN RUHOJEN LUOKITTELUASTEIKOT

A : Unionissa sovellettava täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikko

I. Käsitteet

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. ’ruholla’ teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset 
ja jotka 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:

Naudanruhot 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

Tavaran kuvaus

S 
ylivertainen

Kaikki muodot äärimäisen 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

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

2. Rasvaisuus, joka määritellään seuraavasti:

Ulkoisen rasvan paksuus ruhon pinnassa ja rintaontelon sisäpinnassa 

Rasvaisuusluok
ka

Tavaran kuvaus
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1 
hyvin ohut

Ei rasvakerrosta tai hyvin ohut rasvakerros

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

IV. Tarjontamuoto

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.

II. Luokittelu

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

Luokat Vähärasvaisen lihan prosenttiosuus ruhon painosta
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S 60 tai enemmän (*)
E 55 tai enemmän
U 50 tai enemmän, mutta alle 55
R vähintään 45, mutta vähemmän kuin 50
O 40 tai enemmän, mutta alle 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. Tarjontamuoto

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. Luokitusmenetelmien 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.

C: Unionissa sovellettava lampaanruhojen luokitteluasteikko:

I. Määritelmä

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

II. Luokat

Lampaanruhot jaetaan luokkiin seuraavasti:

A : alle 12 kuukauden ikäisten lampaiden ruhot,

B: muiden lampaiden ruhot.
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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 
kohdassa tarkoitetun menettelyn 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. Tarjontamuoto

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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen maatalousvaliokunnan YMJ:n mukauttamista Lissabonin 
sopimukseen koskeneen asetusehdotuksen (2010) 799 yhteydessä esittämän kannan kanssa.

Yhteisten markkinajärjestelyjen kodifioinnin on noudatettava vakiintunutta oikeuskäytäntöä. 
Siksi on syytä käyttää koko tämänhetkisen liitteen tekstiä.

Tarkistus 427

Ehdotus asetukseksi
Liite III b (uusi)

Parlamentin ehdottama teksti

LIITE III b
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101 H ARTIKLASSA TARKOITETUT KANSALLISET JA ALUEELLISET KIINTIÖT 
SOKERIN, ISOGLUKOOSIN JA INULIINISIIRAPIN TUOTANNOLLE
(tonnia)

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
Liettua 90 252,0
Unkari 105 420,0 220 265,8
Alankomaat 804 888,0 0 0
Itävalta 351 027,4
Puola 1 405 608,1 42 861,4
Portugali (manneralue) 0 12 500,0
Azorien itsehallintoalue 9 953,0
Romania 104 688,8 0
Slovenia 0
Slovakian tasavalta 112 319,5 68 094,5
Suomi 80 999,0 0
Ruotsi 293 186,0
Yhdistynyt kuningaskunta 1 056 474,0 0
YHTEENSÄ 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. fr

Tarkistus 428

Ehdotus asetukseksi
Liite III c (uusi)
Parlamentin ehdottama teksti

LIITE III c
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SOKERI- TAI ISOGLUKOOSIKIINTIÖIDEN SIIRTOA 101 K ARTIKLAN 
MUKAISESTI KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT
I
Tässä liitteessä tarkoitetaan
a) ’yritysten sulautumisella’ kahden tai useamman yrityksen yhdentymistä yhdeksi ainoaksi 
yritykseksi;
b) ’yrityksen luovuttamisella’ sellaisen yrityksen omaisuuden siirtämistä yhdelle tai 
useammalle yritykselle, jolla on kiintiö, tai tämän yrityksen omaisuuden ottamista 
hoidettavaksi;
c) ’tehtaan luovuttamisella’ teknistä yksikköä, jossa on kaikki kyseisen tuotteen 
valmistukseen tarvittavat laitteistot, koskevan omistusoikeuden siirtämistä yhdelle tai 
useammalle yritykselle siten, että tämä tai nämä ottavat hoidettavakseen koko 
omistusoikeuden siirtävän yrityksen tuotannon tai osan siitä;
d) ’tehtaan vuokraamisella’ sellaista teknistä yksikköä, jossa on kaikki sokerin 
valmistukseen tarvittavat laitteistot, koskevan vuokrasopimuksen tekemistä tuotannon 
harjoittamista varten vähintään kolmen perättäisen markkinointivuoden ajaksi siten, että 
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.
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
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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 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;
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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. fr

Tarkistus 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.
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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 saantojen perusteella.

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.
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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.

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 
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kuluitta myyjälle, vapaasti tehtaalla;

b) palauttaa tämän massan osan kuluitta myyjälle, puristettuna, kuivattuna tai kuivattuna 
ja melassina, vapaasti tehtaalla;

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) säännöt, 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 toimialalla ole saavutettu yhteisymmärrystä niiden sokerin valmistukseen 
tarkoitettujen sokerijuurikasmäärien jakamisesta myyjien kesken, jotka valmistaja 
tarjoutuu ostamaan ennen kylvöä 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. fr
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Tarkistus 430

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – V osa – 2 kohta – 7 alakohta – alaviite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 EYVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

Or. fr

Tarkistus 431

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – V a osa (uusi)

Parlamentin ehdottama teksti

V a. Gallus gallus -lajien munat

I. Soveltamisala

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

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

a) tuotantopaikalla; tai

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

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

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

II. Laatu- ja painoluokitus

1) Munat on luokiteltava laadun mukaan seuraavasti:

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

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

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

III. Munien merkitseminen

1. A-luokan munat on merkittävä tuottajakoodilla.

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

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

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

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

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

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen 
N:o 2010/738 yhteydessä esittämä kanta.

Tarkistus 432

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – VI osa – I kohdan nimi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I. Myyntinimitys

Or. fr
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Tarkistus 433

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

Komission teksti Tarkistus

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 
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. fr
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Tarkistus 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

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
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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 ex 1517, 
CN ex 1517 ja ex 2106)

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

kevyt

vähärasvainen

Or. fr

Perustelu

Toistetaan maatalousvaliokunnan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetusehdotuksen 
N:o 2010/738 yhteydessä esittämä kanta.
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PERUSTELUT

Maailman elintarvikekysynnän jatkuva kasvu, maataloustuotteiden kaupan yhä laajempi 
kansainvälistyminen, ilmastonmuutoksen yhä näkyvämmät vaikutukset, energian hintojen 
rakenteellinen nousu sekä veden, luonnon monimuotoisuuden ja viljelymaan kaltaisten 
luonnonvarojen asteittainen väheneminen ovat kaikkia mullistuksia siinä kontekstissa, jossa 
eurooppalaista maanviljelyä nyt harjoitetaan.

Niistä seuraava maatalousmarkkinoiden kasvava hintavaihtelu edellyttää ensinnäkin erityisesti 
YMP:n määrärahojen säilyttämistä yhteisen markkinajärjestelyn osalta, jotta voidaan 
hallinnoida kriisejä, jotka voivat koska tahansa uhata Euroopan maataloustuotantoa ja 
vaarantaa näin YMP:n ensisijaisen tavoitteen: eurooppalaisten elintarviketurvan takaamisen.

Tämä uusi maailmanlaajuinen konteksti kuitenkin poistaa mahdollisuuden ohjata markkinoita 
julkisen vallan massiivisilla ja toistuvilla interventioilla, jotka ovat osoittautuneet kalliiksi ja 
ennen kaikkea tehottomiksi. Tarvitaan joustavampia ja "hajautettuja" mekanismeja, jotka 
yhdistetään kansainväliseen koordinointiin, jonka on oltava entistä voimakkaampaa ja 
järjestelmällisempää, kuten esimerkiksi Cannesissa marraskuussa 2011 kokoontuneiden G20-
maiden valtioiden ja hallitusten päämiesten hyväksymässä elintarvikkeiden hintojen 
epävakautta ja maataloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetään.

"Turvaverkkoa", joka käsittää julkisen intervention tai yksityisen varastoinnin tuen kaltaisten 
markkinavälineiden käytön, täydennetään YMJ:n kriisinhallintatoimenpiteillä, suorilla tuilla 
ja riskinhallintavälineillä, jotka sisältyvät toiseen pilariin. Yhteisessä markkinajärjestelyssä 
pyrkimys tukea suurissa vaikeuksissa olevia aloja säilyttämällä tuotantovälineen kestävyys on 
vakautta ja ennakoitavuutta edistävä osatekijä, jota on tuettava.

Julkisten toimien ennakoitavuutta koskeva tavoite, joka on olennainen hyvin jännitteisessä 
tilassa olevilla markkinoilla toimiville taloudellisille toimijoille, edellyttää kuitenkin, että 
interventiovälineiden aktivointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat täysin varmoja ja 
selkeitä, eivätkä johda markkinoiden toimijoiden virheelliseen käyttäytymiseen.

Tuottajien "turvaverkkoa" on lisäksi kehitettävä kokonaisuudessaan erityisesti huolehtien 
siitä, että viitehintojen määrittämisessä ja yksityisen varastoinnin tuen aktivointia koskevissa 
yksityiskohtaisissa säännöissä otetaan täysimääräisesti huomioon markkinoilla muotoutuvien 
hintojen kehitys, tuotantokustannukset ja tuottajien voittomarginaalit. 

Julkisen vallan asteittain etenevä irtautuminen markkinoiden jokapäiväisestä ohjaamisesta ei 
kuitenkaan voi missään tapauksessa johtaa täydelliseen kaikenlaisesta hallinnoimisesta 
luopumiseen. On myös tärkeää, että yksityisen sektorin eri toimijat voivat julkisen vallan 
valvonnassa ottaa vastuun ja saada yhä merkittävämmän aseman tällä alalla.

Maataloustuotantoalan markkinoiden aseman vahvistaminen elintarvikeketjussa erityisesti 
suosimalla niiden keskittymistä, joka on edelleen hyvin heikkoa verrattuna ketjun alemmalla 
ja ylemmällä tasolla oleviin aloihin, onkin yksi YMJ:n uudistuksen ensisijaisista tehtävistä.
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Maataloustuottajien ryhmittyminen ei saa johtaa kartellien muodostumiseen, joka vapauttaisi 
tuottajat välttämättömistä pyrkimyksistä parantaa kilpailukykyä, edistää innovointia ja 
parantaa tuotantoa, josta niiden on edelleen vastattava, mutta sen olisi tarjottava näille 
mahdollisuus irrottautua taloudellisen riippuvaisuuden tilanteesta, johon ne usein edelleen 
ovat jääneet. Sen on myös annettava YMP:lle mahdollisuus saavuttaa yksi perustavaa laatua 
oleva tavoitteensa: taata maatalousväestölle kohtuullinen elintaso.

Asianmukainen keino saavuttaa tämä tavoite on sellaisten voimakkaiden 
tuottajaorganisaatioiden perustaminen kaikille näille aloille, joiden liikkumavaraa 
laajennetaan merkittävästi Euroopan komission ehdotukseen nähden erityisesti tarjonnan ja 
sopimussuhteiden hallinnoinnin tasolla. 

Lisäksi järjestäytymisen ja vuoropuhelun edistäminen maatalouden ja 
maatalouselintarvikkeiden aloilla täydentää tätä kehitystä. Toimialakohtaisten 
organisaatioiden perustamisen kaikille näille aloille ja niidenkin toimivallan laajentamisen 
komission ehdotukseen nähden olisi mahdollistettava yhteistyökulttuurin muodostuminen 
talouden eri toimijoiden kesken vastakkainasettelun sijaan ja rohkaistava kaikkia, myös 
kuluttajia, hyödyttävien yhteisten käytänteiden kehittämiseen. 

Näille eri organisaatioille annettujen tehtävien on kuitenkin myös voitava käytännössä täyttyä 
asianmukaisesti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää kilpailuoikeuden ja sen maatalous- ja 
maatalouselintarvikealaan soveltamisen perusteellista tarkastelemista.

Perussopimuksen 42 artiklassa tunnustetaankin maatalouden erityisasema kilpailuoikeuden 
osalta ja säädetään, että maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan sovelletaan 
kilpailusääntöjä koskevan luvun määräyksiä vain siltä osin kuin Euroopan parlamentti ja 
neuvosto 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja niissä määrättyä menettelyä noudattaen sekä 
ottaen huomioon 39 artiklassa luetellut tavoitteet määrittää. Määräystä, joka on ollut voimassa 
vuoden 1957 Rooman sopimuksesta lähtien, ei ole koskaan kyseenalaistettu, muttei myöskään 
koskaan pantu täytäntöön. Kilpailuoikeuden maatalouteen soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt eivät siis juurikaan ole muuttuneet 1960-luvun jälkeen.

Vaikka kilpailusääntöjen laaja-alainen soveltaminen maatalouteen olikin ennen perusteltua 
massiivisen säänneltyjen hintojen ja tuotantotukien politiikan vuoksi, YMP:n nykyinen 
kehitys velvoittaa tarkastelemaan asetelmaa uudelleen. Maatalouden ja elintarvikeketjun 
erityispiirteiden on vastedes oikeutettava maatalouden osittain poikkeukselliseen kohteluun 
kilpailuoikeuden suhteen, ja tämän on vastattava tarvetta keskittää tarjontaa ja vahvistaa 
maatalousmarkkinoiden valtaa.

Lisäksi vaikka kilpailuoikeuden soveltamisessa noudatetaankin tiettyjä yhteisiä 
perusperiaatteita, se on edelleen suurelta osin kansallista oikeutta, jota toisinaan tulkitaan ja 
sovelletaan hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Vaikuttaa siis olennaisen tärkeältä käynnistää 
jo nyt laaja-alainen keskustelu aiheesta, jolla on useita ja merkittäviä vaikutuksia 
sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan. 

Keskustelun on koskettava erityisesti yhtenäistä käsitystä kilpailuoikeuden peruskäsitteistä, 
kuten merkityksellisistä markkinoista, joilla määritetään tuottajaorganisaation tai 
toimialakohtaisen organisaation toimiala, sekä määräävästä asemasta, jolla määritetään 
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osittain hyväksyttäväksi katsottavat keskittymisasteet alalla ja jonka perusteella määritetään 
määräävän aseman väärinkäyttö.

Lopuksi erityistä huomiota on kiinnitettävä myös YMP:n viimeisiin "säänneltyihin aloihin" 
(viininviljely, sokeri ja maito).

Sokerin osalta vuonna 2006 toteutettu uudistus mullisti perusteellisesti koko alaa. Jotta 
sokerijuurikkaan viljelijät voivat saattaa päätökseen mukautumisensa alan uudistukseen ja
jatkaa tuolloin käynnistettyjä pyrkimyksiään kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä 
kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava enintään vuoteen 2020. Euroopan sokerimarkkinoilla 
havaittujen voimakkaiden ja toistuvien jännitteiden vuoksi tarvitaan kuitenkin mekanismi, 
jonka avulla voidaan automaattisesti hyväksyä uudelleen kiintiöiden ulkopuolinen sokeri 
sokerikiintiöihin niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen, jotta voidaan säilyttää markkinoiden 
rakenteellinen tasapaino. 

Maidon ja maitotuotteiden osalta toistuvat kriisit markkinoilla ja suunniteltu 
kiintiöjärjestelmästä luopuminen edellyttää markkinoiden vakavan epätasapainon tilanteessa 
sellaisen tuki- ja maksujärjestelmän perustamista, joka perustuu yksittäisen maidontuotannon 
kehitykseen. Järjestelmän olisi mahdollistettava se, että kun markkinahinnat lähestyvät 
viitehintoja, tuottajia kannustetaan kollektiivisen vastuun omaksumiseen markkinoiden 
vaihtelujen suhteen. Tietyissä tapauksissa tällainen lähestymistapa voisi mahdollistaa 
markkinoiden riittävän korjaamisen siten, että vältettäisiin tukeutuminen yksityisen 
varastoinnin tukeen tai julkiseen interventioon.

Viininviljelyn osalta voimakas poliittinen aktivoituminen tuottajajäsenvaltioissa paljasti hyvin 
voimakkaan sitoutumisen istutusoikeusjärjestelmään, joka takaa niinkin moninaisia 
osatekijöitä kuin muun muassa viinin laadun, sen tunnettavuuden, kulttuurimaisemien 
säilyttämisen, maankäytön suunnittelun, tuotannon jatkamisen perhepiirissä jne. Lisäksi 
kokemus on osoittanut, ettei tämä ole lainkaan estänyt viininviljelyalaa mukautumasta 
viinimarkkinoiden useiden vuosien aikana tapahtuneisiin suuriin muutoksiin. Nämä tekijät 
puoltavat siis voimakkaasti järjestelmän säilyttämistä.

Tämä mietintö on laadittu Euroopan komission YMP:lle seuraavasta monivuotisesta
rahoituskehyksestä osoittamien yleisten rahoitusmäärien perusteella. Jos monivuotista 
rahoituskehystä muutetaan perusteellisesti, on tämän mietinnön sisältöä tarkistettava.


