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Tarkistus 1
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komission ehdotusten olisi 
johdettava yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistukseen, joka on välttämätön 
unionin maatalouden ja 
maaseutualueiden säilyttämiseksi.

Or. pt

Tarkistus 2
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Komission olisi harkittava sellaista 
tuotantoketjun alkupään markkinoiden 
sääntelyä, jossa otetaan huomioon 
maatalouselinkeinon osuus unionin eri 
alueilla.

Or. pt

Tarkistus 3
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) On välttämätöntä tasapainottaa 
elintarvikeketjun voimasuhteita tuottajien 
hyväksi.
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Or. pt

Tarkistus 4
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Unionin kauppapolitiikassa olisi 
otettava huomioon maatalouselinkeino 
unionin eri alueilla.

Or. pt

Tarkistus 5
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) 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.

(2) On erityisen tärkeää, että komissio 
toteuttaa kaikissa valmistelu-, 
täytäntöönpano-, seuranta- ja 
arviointivaiheissa asianmukaisia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.
Yleisön osallistuminen olisi taattava 
paikallisella, alueellisella, kansallisella ja 
unionin tasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 6
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komissio on asettanut tulevalle 
yhteiselle maatalouspolitiikalle tavoitteita, 
jotka koskevat luonnonvarojen kestävää 
hoitoa, elintarviketurvaa, maatalouden 
harjoittamista kaikilla unionin alueilla, 
tasapainoista aluekehitystä, unionin koko 
maataloustuotannon kilpailukykyä ja 
YMP:n yksinkertaistamista.

Or. pt

Tarkistus 7
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Yhteisen maatalouspolitiikan olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti taattava 
maatalousväestölle kohtuullinen elintaso 
suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Tätä 
tavoitetta olisi tuettava markkinoiden 
vakauttamiseen tähtäävillä toimenpiteillä, 
jotta voitaisiin taata säännölliset tulot 
tuottajille ja samalla kohtuulliset hinnat 
kuluttajille.

Or. pt

Tarkistus 8
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 c) Komission ehdotuksessa olisi 
otettava huomioon pienten ja 
keskisuurten tilojen, sellaisten alueiden, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita, ja saarialueiden sekä tiettyjen 
haavoittuvien tuotannonalojen 
kilpailukyky.

Or. pt

Tarkistus 9
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) On erityisen tärkeää yksinkertaistaa 
yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanoon liittyviä hallinnollisia 
sääntöjä maataloustuottajien kannalta, 
mutta yksinkertaistaminen ei saa merkitä 
perusteiden liiallista yhdenmukaistamista, 
jossa ei oteta huomioon paikallisia ja 
alueellisia erityispiirteitä.

Or. pt

Tarkistus 10
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 
markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 
perusteella interventiojärjestelmän olisi 
oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden 

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

mukaan käytettävissä, ja sen olisi oltava 
pysyvästi avoinna tai se olisi avattava 
markkinahinnoista riippuen, jos sen 
käyttöönotto osoittautuu 
välttämättömäksi.

Or. pt

Tarkistus 11
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Kun uusien vaikutustenarviointien 
tulokset on saatu, komission olisi 
sitouduttava harkitsemaan kantaansa, 
joka koskee erilaisten kiintiö- ja tuotanto-
oikeusjärjestelmien (sokeri, maito, 
viiniköynnösten istutusoikeudet) 
poistamista varsinkin epäsuotuisilla 
alueilla ja erityisesti vuoristoalueilla.

Or. pt

Tarkistus 12
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Komission olisi säilytettävä 
yhteisön etuuskohteluun liittyvät 
mekanismit ja asetettava etusijalle 
(yksityiset ja julkiset) interventio- ja 
varastointimekanismit.

Or. pt
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Tarkistus 13
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 c) Euroopan globalisaatiorahaston 
avulla ei voida riittävästi puuttua 
kauppasopimuksista maatalousalalle 
aiheutuviin seurauksiin, vaan tällaiset 
toimet ja asiaankuuluvat määrärahat on 
siirrettävä yhteisen maatalouspolitiikan ja 
sen määrärahojen piiriin.

Or. pt

Tarkistus 14
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

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) 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, ja samalla kannustettava 
sellaisten tuotteiden toimittamiseen, jotka 
ovat kausiluonteisia ja joilla on lyhyt 
toimitusketju.

Or. it
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Tarkistus 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Unionin rahoitusta tarvitaan 
hyväksyttyjen toimijaorganisaatioiden 
kannustamiseksi laatimaan 
toimintaohjelmia oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun 
parantamiseksi. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä unionin tuesta, 
jota myönnetään kyseisissä 
toimintaohjelmissa toteutettaville toimille 
osoitetun ensisijaisuuden mukaan. 
Asianomaiset toimet olisi kuitenkin 
rajoitettava hyödyllisimpiin, ja tällaisten 
ohjelmien laadun parantamiseksi olisi 
otettava käyttöön yhteisrahoitus.

(30) Unionin rahoitusta tarvitaan 
hyväksyttyjen toimijaorganisaatioiden 
kannustamiseksi laatimaan 
toimintaohjelmia oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun 
parantamiseksi erityisesti tällaiseen 
tuotantoon erikoistuneilla unionin 
eteläisten jäsenvaltioiden alueilla. Sen 
vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä 
unionin tuesta, jota myönnetään kyseisissä 
toimintaohjelmissa toteutettaville toimille 
osoitetun ensisijaisuuden mukaan. 
Asianomaiset toimet olisi kuitenkin 
rajoitettava hyödyllisimpiin, ja tällaisten 
ohjelmien laadun parantamiseksi olisi 
otettava käyttöön yhteisrahoitus.

Or. fr

Tarkistus 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Alueilla, joilla hedelmä- ja 
vihannesalan tuotannon organisointi on 
vähäistä, olisi sallittava kansallisen 
täydentävän tuen myöntäminen. Unionin 
olisi korvattava tällaiset tuet jäsenvaltioille, 
jotka ovat rakenteellisista syistä erityisen 
epäedullisessa asemassa.

(37) Alueilla, joilla hedelmä- ja 
vihannesalan tuotannon organisointi on 
vähäistä, ja varsinkin vuoristo- ja 
saarialueilla tai unionin eteläisten 
jäsenvaltioiden alueilla, joihin kuivuuden 
kaltaiset epäsuotuisat ilmasto-olot 
erityisesti vaikuttavat, olisi sallittava 
kansallisen täydentävän tuen 
myöntäminen. Unionin olisi korvattava 
tällaiset tuet jäsenvaltioille, jotka ovat 
rakenteellisista syistä erityisen 
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epäedullisessa asemassa ja joihin nykyinen 
talous- ja yhteiskuntakriisi on 
vaikuttanut.

Or. fr

Tarkistus 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

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 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 on osallistuttava 
kyseisten kansallisten ohjelmien 
rahoitukseen.

Or. fr

Tarkistus 18
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(48 a) Kansallisten tukiohjelmien yhtenä 
tärkeimpänä tukikelpoisena 
toimenpiteenä olisi oltava unionin 
maataloustuotteiden menekinedistäminen 
ja markkinointi unionissa ja kolmansissa 
maissa.

Or. en

Tarkistus 19
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Ottaen huomioon kuluttajien tarve 
saada riittäviä ja avoimia tuotetietoja olisi 
oltava mahdollista määritellä 
maataloustuotannon paikka
tapauskohtaisesti asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla ottaen samalla 
huomioon joidenkin alojen erityispiirteet 
varsinkin jalostettujen maataloustuotteiden 
osalta.

(54) Ottaen huomioon kuluttajien tarve 
saada riittäviä ja avoimia tuotetietoja olisi 
oltava mahdollista määritellä 
maataloustuotannon paikka 
tapauskohtaisesti asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla unohtamatta 
kuitenkaan sitä, että puutteelliset ja 
väärät tiedot voivat vaikuttaa 
asianomaisen alueen talous- ja 
tuotantorakenteisiin, ottaen samalla 
huomioon joidenkin alojen alueelliset
erityispiirteet varsinkin jalostettujen 
maataloustuotteiden osalta.

Or. it

Tarkistus 20
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta voidaan ottaa huomioon 
sokerialan erityispiirteet, komission olisi 
varmistettava unionin sokerialan 
tuottajien oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullinen tasapaino niin, että raaka-
aineet ovat tasapuolisesti kaikkien 
asianosaisten saatavilla.

Or. en

Tarkistus 21
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät 
voivat saattaa päätökseen mukautumisen 
sokerialalla vuonna 2006 toteutettuun 
kauaskantoiseen uudistukseen ja jatkaa 
siitä lähtien toteuttamiaan toimia 
kilpailukykynsä lisäämiseksi, nykyisen 
kiintiöjärjestelmän tarkistetun version 
soveltamista olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun 
saakka, ellei kiintiöitä suunnitelmien 
mukaisesti poisteta vuonna 2015. 
Tarkistetussa järjestelmässä kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi voitava halutessaan 
hyödyntää sokerikiintiöitä. Unionin tuki 
olisi suunnattava unionin 
sokeriteollisuuden laajentamiseen, ja sitä 
olisi myönnettävä sokerinjalostuksen 
aloituskustannuksiin jäsenvaltioissa. 
Euroopan sokerimarkkinoilla havaittujen 
merkittävien ja toistuvien jännitteiden 
vuoksi tarvitaan kuitenkin mekanismi, 
jonka avulla kiintiöiden ulkopuolinen 
sokeri luokitellaan automaattisesti 
uudelleen kiintiösokeriksi niin pitkäksi 
aikaa kuin on tarpeen, jotta voidaan 
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säilyttää markkinoiden rakenteellinen 
tasapaino.

Or. en

Perustelu

Viime vuosikymmenen sokeriuudistusten jälkeen kiintiöjärjestelmä on nyt vanhentunut eikä 
vastaa EU:n sokerimarkkinoiden tarpeita.  Eurooppa on nykyisin riippuvainen kolmansien 
maiden tuonnista tällä strategisesti tärkeällä alalla, joka toimii laajalti elintarvikealan 
tukipilarina.

Tarkistus 22
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 kappale

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 tarjonnan 
keskittämisessä ja parhaiden käytänteiden 
edistämisessä. Toimia olisikin 
tehostettava, jotta voidaan entisestään 
lujittaa tuottajaorganisaatioiden asemaa 
tietyissä jäsenvaltioissa. 
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.

Or. en
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Tarkistus 23
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(91 a) Sen takaamiseksi, että tuottajat 
saavat oikeudenmukaisen osuuden 
elintarvikeketjun tuloista, unionin 
politiikoissa olisi otettava huomioon tarve 
sisällyttää myös tuottajien ja jalostajien 
sekä jakelijoiden väliset sopimussuhteet 
ketjun kaikkien sopimussuhteiden 
kokonaisvaltaiseen kehykseen, jotta 
tasapuolisen osuuden tavoite voitaisiin 
saavuttaa.

Or. pt

Tarkistus 24
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 146 kappale

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.

(146) On tarpeen arvioida perusteellisesti 
erilaisten kiintiö- ja tuotanto-
oikeusjärjestelmien (sokeri, maito ja
viiniköynnösten istutusoikeudet) 
poistamista ottaen huomioon todellisen 
tilanteen kullakin näistä aloista sekä sen 
alakohtaiset ja alueelliset vaikutukset 
unionissa.

Or. pt
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Tarkistus 25
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 149 kappale

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 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

(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, 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 
tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 
se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 
2018,

Or. pt

Tarkistus 26
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tässä asetuksessa 'epäsuotuisilla 
sääoloilla' tarkoitetaan ankaria sääoloja, 
kuten hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
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kuivuutta, jotka tuhoavat tai vähentävät 
kokonaistuotantoa tai tietyn viljelykasvin 
tuotantoa yli 30 prosenttia viljelijän 
keskimääräiseen vuosituotantoon 
verrattuna. Keskimääräinen vuosituotanto 
lasketaan edellisen kolmivuotisvuoden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisen 
vuosituotannon perusteella, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää.

Or. en

Tarkistus 27
Giommaria Uggias

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alalla;

Or. it

Tarkistus 28
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallinen vehnä, ohra ja maissi; a) tavallinen vehnä ja durumvehnä, ohra ja 
maissi;

Or. it

Tarkistus 29
Giommaria Uggias
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavallisen vehnän, ohran ja maissin 
osalta 1 päivästä marraskuuta 31 päivään 
toukokuuta;

a) tavallisen vehnän ja durumvehnän, 
ohran ja maissin osalta 1 päivästä 
marraskuuta 31 päivään toukokuuta;

Or. it

Tarkistus 30
Giommaria Uggias

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 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen;

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

Or. it

Tarkistus 31
Giommaria Uggias

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

Komission teksti Tarkistus

b) ohran, maissin, paddy- eli raakariisin 
sekä naudan- ja vasikanlihan osalta.

b) durumvehnän, ohran, maissin, paddy-
eli raakariisin sekä naudan- ja vasikanlihan 
osalta.

Or. it
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Tarkistus 32
Seán Kelly

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 
delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti yksityisen varastoinnin tuen 
automaattista myöntämistä maitotuotteille 
koskevan nykyisen pakollisen 
järjestelmän laajentamiseksi kaikkiin 
16 artiklassa lueteltuihin 
maataloustuotteisiin.

Or. en

Tarkistus 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

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 
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vaikeaan markkinatilanteeseen tai alan 
erityisen vaikeaan taloudelliseen 
kehitykseen yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa.

vaikeaan markkinatilanteeseen tai alan 
erityisen vaikeaan ja pakottavaan
taloudelliseen kehitykseen ja tilanteeseen, 
joka vaikuttaa merkittävästi tuotantoon ja 
kaupan pitämiseen unionin alueilla,
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 34
Seán Kelly

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa 16 artiklassa 
säädetyn yksityisen varastoinnin tuen 
ennakolta täytäntöönpanosäädöksillä tai 
tarjouskilpailumenettelyillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 36
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi rajoittaa 
täytäntöönpanosäädöksillä yksityisen 
varastoinnin tuen myöntämistä tai 
vahvistaa yksityisen varastoinnin tuen 
tilastoitujen keskimääräisten 
markkinahintojen perusteella 
jäsenvaltiota tai jäsenvaltion aluetta 
kohden. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Giommaria Uggias

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 

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
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voivat kuulua kausiluonteisuus, tuotteiden 
saatavuus tai ympäristönäkökohdat. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat asettaa 
etusijalle unionista peräisin olevat tuotteet.

kuuluvat kausiluonteisuus ja tuotteiden 
saatavuus ja joihin voivat kuulua
ympäristönäkökohdat. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle 
unionista peräisin olevat tuotteet
varmistaen kuitenkin, että vähintään 
50 prosenttia tuotteista tuotetaan 
paikallisesti tai 180 kilometrin säteellä 
niiden jakelupisteestä.

Or. it

Tarkistus 38
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 50 prosenttia muilla kuin vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

a) 60 prosenttia muilla kuin vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

Or. pt

Tarkistus 39
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 40 prosenttia muilla kuin vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

b) 50 prosenttia muilla kuin vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

Or. pt

Tarkistus 40
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 75 prosenttia perussopimuksen 
349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä 
alueilla;

c) 85 prosenttia perussopimuksen 
349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä 
alueilla;

Or. pt

Tarkistus 41
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 65 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

d) 75 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

Or. pt

Tarkistus 42
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
101 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 a artikla
Kiintiön myöntäminen

1. Liitteessä III b vahvistetaan sokerin, 
isoglukoosin ja inuliinisiirapin nykyiset 
tuotantokiintiöt kansallisella tai 
alueellisella tasolla. Nykyisen 
kiintiöjärjestelmän tarkistetun version 
soveltamista jatketaan 
markkinointivuoden 2019/2020 loppuun 
saakka, ellei kiintiöitä suunnitelmien 
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mukaisesti poisteta vuonna 2015. 
Tarkistetussa järjestelmässä kaikki 
jäsenvaltiot voivat halutessaan hyödyntää 
sokerikiintiöitä. Unionin tuki suunnataan 
unionin sokeriteollisuuden 
laajentamiseen, ja sitä myönnetään 
sokerinjalostuksen aloituskustannuksiin 
jäsenvaltioissa.
2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä kiintiö 
kullekin alueelleen sijoittautuneelle 
sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia 
tuottavalle yritykselle, joka on hyväksytty 
101 i artiklan mukaisesti.
3. Jos kiintiö myönnetään 
sokeriyritykselle, jolla on useampia kuin 
yksi tuotantoyksikkö, jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteet, jotka ne 
katsovat tarpeellisiksi sokerijuurikkaan ja 
-ruo'on viljelijöiden etujen huomioon 
ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 43
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

Saatuaan maitokiintiöjärjestelmää ja 
viiniköynnösten istutusoikeuksien 
poistamista viinialalla koskevien 
vaikutustenarviointien tulokset, joiden on 
määrä valmistua 31 päivään joulukuuta 
2012 mennessä, komissio tekee 
30 päivään heinäkuuta 2013 mennessä 
ehdotuksen sellaisten menettelyjen 
jatkamisesta tai tarkistamisesta, joiden 
tarkoituksena on poistaa kiintiöt ja 
istutusoikeudet maito-, viini- ja 
sokerijuurikasalalla.

Or. pt
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Perustelu

Useat tutkimukset (kuten viiniköynnösten istutusoikeuksien vapauttamisen sosioekonomisia ja 
alueellisia vaikutuksia käsittelevä "Etude sur les impacts sócio-économiques et territoriaux de 
la libéralisation des droits de plantations viticoles", AREV–MOISA, maaliskuu 2012) 
osoittavat, että istutusoikeuksien ja kiintiöiden poistaminen johtaa tuotannon keskittymiseen 
tietyille alueille. Komissio ei ole arvioinut asianmukaisesti tästä aiheutuvia taloudellisia, 
alueellisia ja ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 44
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt
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Tarkistus 45
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e j) Hyväksyntä
Ostajan asema edellyttää 
ennakkohyväksyntää, jonka jäsenvaltio 
myöntää komission 160 artiklan 
mukaisesti annetuilla delegoiduilla 
säädöksillä vahvistamien perusteiden 
mukaisesti.
Komissio vahvistaa 162 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä edellytykset, 
jotka tuottajien on täytettävä, ja tiedot, 
jotka näiden on toimitettava 
suoramyynnin yhteydessä.

Or. pt

Tarkistus 46
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e k) Suoramyyntiä koskeva 
ylijäämämaksu
1. Suoramyynnin yhteydessä kunkin 
tuottajan ylijäämämaksua koskeva 
maksuosuus vahvistetaan jäsenvaltion 
päätöksellä sopivalla alueellisella tai 
kansallisella tasolla sen jälkeen, kun 
suoramyyntiin varatun kansallisen 
kiintiön käyttämätön osa on jaettu 
uudelleen tai jätetty jakamatta.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
myytyjen tai luovutettujen maitotuotteiden 
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valmistukseen myydyn, luovutetun tai 
käytetyn maidon kokonaismäärästä 
maksettavaa ylijäämämaksua koskevan 
tuottajien maksuosuuden laskentaperusta 
komission 160 artiklan mukaisesti 
annetuilla delegoiduilla säädöksillä 
vahvistamien perusteiden mukaisesti.
3. Rasvapitoisuuden tarkistamista ei oteta 
huomioon ylijäämämaksun lopullista 
tilitystä suoritettaessa.
4. Komissio määrittää 105 v artiklan 
mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, miten ja 
milloin ylijäämämaksu on maksettava 
jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle.

Or. pt

Tarkistus 47
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e l alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e l) Liikaa maksetut tai maksamattomat 
määrät
1. Kun ylijäämämaksu on maksettava ja 
tuottajilta peritty maksuosuus on 
suurempi kuin kyseinen maksu 
toimitusten ja suoramyynnin yhteydessä, 
jäsenvaltio voi
a) käyttää ylijäämän kokonaan tai osittain 
105 k artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen ja/tai
b) jakaa sen kokonaan tai osittain 
tuottajille, jotka
– kuuluvat etuoikeutettuihin luokkiin, 
jotka jäsenvaltio on ottanut käyttöön 
komission vahvistamien objektiivisten 
perusteiden ja määräaikojen mukaisesti, 
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tai
–  ovat joutuneet poikkeukselliseen 
tilanteeseen, joka aiheutuu kansallisesta 
säännöksestä, joka ei liity tässä luvussa 
säädettyyn maitoa ja muita maitotuotteita 
koskevaan kiintiöjärjestelmään.
2. Jos on todettu, ettei ylijäämämaksua 
ole tarpeen maksaa, ostajien tai 
jäsenvaltion mahdollisesti perimät 
ennakot on palautettava viimeistään 
seuraavan kahdentoista kuukauden 
jakson päättyessä.
3. Jos ostaja ei ole noudattanut velvoitetta 
periä tuottajien maksuosuutta 
ylijäämämaksusta 105 q artiklan 
mukaisesti, jäsenvaltio voi periä 
maksamattomat määrät suoraan 
tuottajalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta seuraamuksia, joita se voi 
soveltaa sääntöjä rikkoneeseen ostajaan.
4. Jos tuottaja tai ostaja ei noudata 
maksuja koskevaa määräaikaa, 
jäsenvaltiolle on maksettava komission 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistama viivästyskorko.

Or. pt

Tarkistus 48
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e m alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e m) Siirretty säädösvalta
Jotta voidaan taata, että 
maitokiintiöjärjestelmä saavuttaa 
tavoitteensa, jotka liittyvät erityisesti 
tilakohtaisten kiintiöiden laskentaan ja 
tehokkaaseen käyttöön sekä 
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ylijäämämaksun perimiseen ja käyttöön, 
komissio voi 160 artiklan mukaisesti 
annetuilla delegoiduilla säädöksillä 
vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat 
seuraavia:
a) kiintiöiden väliaikainen ja lopullinen 
muuntaminen;
b) käyttämättömän kiintiön käyttö;
c) rasvapitoisuuden korjauskertoimeen 
sovellettava raja;
d) tuottajien velvoite toimittaa tuotteita 
valtuutetulle ostajalle;
e) ostajien valtuuttamista jäsenvaltioissa 
koskevat perusteet;
f) lisämaksun uudelleenjakamista 
koskevat objektiiviset perusteet;
g) suoramyynnin määritelmän 
mukauttaminen ottaen huomioon 
105 a artiklan f alakohdassa vahvistetun 
toimituksen määritelmän.

Or. pt

Tarkistus 49
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e n alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e n) Täytäntöönpanovalta
Komissio voi vahvistaa 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
säännöt, jotka koskevat seuraavia:
a) kansallisten kiintiöiden lopulliset 
muuntamiset ja jakaminen toimituksia ja 
suoramyyntiä koskevien jäsenvaltioiden 
ilmoitusten jälkeen;
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b) kertoimen vahvistaminen tilakohtaisen 
kiintiön rasvapitoisuudelle ja 
rasvapitoisuuden tarkistaminen;
c) maitoekvivalenttien vahvistaminen 
jäsenvaltioissa;
d) lisämaksun soveltamista sekä sen 
uudelleenjakamista, vähentämistä tai 
aikaistamista koskeva menettely ja 
määräaika;
e) koron soveltaminen 
maksuviivästystapauksissa;
f) uusista määritelmistä tiedottaminen 
tuottajille, tilakohtaisen kiintiön 
tiedoksianto ja lisämaksusta 
ilmoittaminen;
g) tiedoksianto ja tiedottaminen alan 
lisämaksua koskevista pyynnöistä ja 
sopimuksista;
h) mallin vahvistaminen toimitusta ja 
suoramyyntiä koskevia ilmoituksia varten;
i) tuottajien ostajille tekemät ilmoitukset, 
ylläpitämät rekisterit ja antamat tiedot;
j) toimituksia ja suoramyyntiä koskevat 
tarkastukset.

Or. pt

Tarkistus 50
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt

Tarkistus 51
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt

Tarkistus 52
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e d) Kiintiöistä tehtävä vähennys
1. Jäsenvaltiot voivat 105 j ja 
105 k artiklassa tarkoitettujen siirtojen 
yhteydessä vähentää objektiivisin 
perustein osan tilakohtaisista kiintiöistä 
kansalliseen varantoon.
2. Jos kiintiöt on siirretty tai siirretään 
105 j ja 105 k artiklan mukaisesti sitä 
vastaavan maa-alueen mukana tai ilman 
sitä maanvuokrauksella tai muuna 
siirtona, jolla on vastaavia oikeudellisia 
vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat päättää 
objektiivisin perustein ja sen 
varmistamiseksi, että kiintiöt jaetaan 
yksinomaan tuottajille, palautuuko 
siirretty kiintiö kokonaan tai osittain 
kansalliseen varantoon ja millä 
edellytyksillä tämä tapahtuu.

Or. pt
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Tarkistus 53
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e e) Tuki kiintiöiden hankkimiseen
Mikään viranomainen ei saa myöntää 
kiintiöiden hankintaan suoraan liittyvää 
taloudellista tukea kiintiöiden myyntiin, 
siirtoon tai jakamiseen tämän jakson 
mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 54
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e f) Kiintiöiden ylityksestä johtuva 
ylijäämämaksu
1. Ylijäämämaksu, joka peritään 
kansallisen kiintiön ulkopuolella kaupan 
pidettävästä maidosta ja muista 
maitotuotteista, vahvistetaan 105 a–
105 m artiklan mukaisesti. Maksun 
määrä sataa maitokilogrammaa kohden 
on 27,83 euroa.
2. Jäsenvaltioiden on maksettava 
yhteisölle erikseen toimitusten ja 
suoramyynnin osalta määritellyn 
kansallisen kiintiön ylityksestä johtuva 
ylijäämämaksu. Niiden on maksettava 
siitä 99 prosenttia 
maataloustukirahastolle kyseistä 
kahdentoista kuukauden jaksoa 
seuraavan 16 päivän lokakuuta ja 
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30 päivän marraskuuta välisenä aikana.
3. Jos 1 kohdassa säädettyä 
ylijäämämaksua ei ole maksettu 
määräpäivään mennessä, komissio 
vähentää maatalousrahastojen komiteaa 
kuultuaan maksamatta jäänyttä 
ylijäämämaksua vastaavan määrän 
horisontaalisen asetuksen (EU) N:o XXX 
XXX artiklassa tarkoitetuista 
kuukausittaisista maksuista. Ennen kuin 
komissio tekee päätöksensä, se ilmoittaa 
asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle, 
jonka on ilmoitettava kantansa viikon 
kuluessa. Horisontaalisen asetuksen (EU) 
N:o XXX XXX artiklaa ei sovelleta.
4. Komissio vahvistaa 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
tämän artiklan soveltamista koskevat 
säännöt.

Or. pt

Tarkistus 55
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e g) Tuottajien maksuosuus 
ylijäämämaksusta
Ylijäämämaksu jaetaan 
kokonaisuudessaan 105 p ja 
105 s artiklan mukaisesti niiden tuottajien 
kesken, jotka ovat osaltaan aiheuttaneet 
105 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten kiintiöiden kulloisenkin 
ylityksen.
Tuottajien on maksettava jäsenvaltiolle 
105 p artiklan 3 kohdan ja 105 s artiklan 
1 kohdan mukaisesti laskettu 
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maksuosuutensa ylijäämämaksusta 
pelkästään sillä perusteella, että ne ovat 
ylittäneet käytettävissä olevat kiintiönsä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 105 e, 
105 f ja 105 p artiklan soveltamista.

Or. pt

Tarkistus 56
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e h) Toimituksia koskeva ylijäämämaksu
1. Ylijäämämaksun lopullista tilittämistä 
varten kunkin tuottajan toimittamia 
määriä korotetaan tai alennetaan 
kertoimia käyttäen ja noudattaen 
komission 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamia 
ehtoja todellisen rasvapitoisuuden ja 
viiterasvapitoisuuden mahdollisen eron 
huomioon ottamiseksi.
2. Kansallisella tasolla ylijäämämaksu 
lasketaan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti tarkistetun toimitusten 
kokonaismäärän perusteella.
3. Kunkin tuottajan ylijäämämaksua 
koskeva maksuosuus vahvistetaan 
jäsenvaltion päätöksellä sen jälkeen, kun 
kansallisen toimituskiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta, joko suhteessa kunkin 
tuottajan tilakohtaisiin kiintiöihin tai 
jäsenvaltioiden vahvistamin objektiivisin 
perustein
a) kansallisella tasolla sen määrän 
perusteella, jolla kunkin tuottajan kiintiö 
on ylittynyt, tai
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b) ensin ostajakohtaisesti ja tämän 
jälkeen tarvittaessa kansallisella tasolla.

Or. pt

Tarkistus 57
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e i) Ostajien tehtävät
1. Ostajat vastaavat ylijäämämaksua 
koskevan tuottajien maksuosuuden 
perimisestä kyseisiltä tuottajilta ja 
maksavat jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ennen määräaikaa ja 
noudattaen sääntöjä, jotka komissio 
vahvistaa 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä, 
maksuosuudet, jotka vähennetään 
ylityksen aiheuttaneille tuottajille 
maksetusta maidon hinnasta tai jotka 
peritään muulla asianmukaisella tavalla.
2. Jos yksi ostaja korvaa yhden tai 
useamman muun ostajan joko kokonaan 
tai osittain, meneillään olevan 
kahdentoista kuukauden jakson 
loppuajan osalta otetaan huomioon 
tuottajien käytettävissä olevat tilakohtaiset 
kiintiöt sen jälkeen, kun niistä on 
vähennetty jo toimitetut määrät ja niiden 
rasvapitoisuus on otettu huomioon. Tätä 
kohtaa sovelletaan myös silloin, kun 
tuottaja siirtyy yhdeltä ostajalta toiselle.
3. Jos tuottajan toimittamat määrät 
ylittävät viitekauden aikana kyseisen 
tuottajan käytettävissä olevan kiintiön, 
asianomainen jäsenvaltio voi päättää, että 
ostaja vähentää osan maidon hinnasta 
kaikkien sellaisten kyseisen tuottajan 
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toimitusten osalta, jotka ylittävät kiintiön, 
ennakkona tuottajan maksuosuudesta 
jäsenvaltion vahvistamien 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltio voi vahvistaa 
erityisjärjestelyjä, jotta ostajat pystyisivät 
vähentämään tämän ennakon, jos 
tuottajat toimittavat useille ostajille.

Or. pt

Tarkistus 58
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – e alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 1 ALAJAKSO (uusi)
TUOTANNON VALVONTAA KOSKEVA 
JÄRJESTELMÄ

Or. pt

Tarkistus 59
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 a artikla
Tässä jaksossa tarkoitetaan

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

Or. pt

Tarkistus 60
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 b artikla
Kansalliset kiintiöt maitoalalla

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

Or. pt

Tarkistus 61
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 c artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

105 c artikla
Tilakohtaiset kiintiöt maitoalalla

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

Or. pt

Tarkistus 62
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 d artikla
Kansallisessa varannossa olevien 

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

Or. pt

Tarkistus 63
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 e artikla
Kiintiöiden hallinnointi

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

Or. pt

Tarkistus 64
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 f artikla
Rasvapitoisuus

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

Or. pt

Tarkistus 65
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 g artikla
Kansallinen varanto

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto liitteessä VI b 
vahvistetuille kansallisille kiintiöille 
erityisesti 105 d artiklassa säädettyjä 
jakoja varten. Kansallista varantoa 
täydennetään tarvittaessa ottamalla 



AM\913428FI.doc 45/53 PE496.469v01-00

FI

takaisin 105 h artiklassa säädetyt määrät, 
peruuttamalla osa 105 l artiklassa 
säädetyistä siirroista tai tekemällä kaikista 
tilakohtaisista kiintiöistä tasavähennyksiä. 
Kyseisten kiintiöiden alkuperäinen 
käyttötarkoitus (toimitukset tai 
suoramyynti) säilyy.
2. Mahdolliset jäsenvaltiolle myönnetyt 
lisäkiintiöt sisällytetään ilman eri 
toimenpiteitä kansalliseen varantoon ja 
jaetaan toimituksiin ja suoramyyntiin 
ennakoitavissa olevien tarpeiden 
mukaisesti.
3. Kansallisessa varannossa olevilla 
kiintiöillä ei ole viiterasvapitoisuutta.

Or. pt

Tarkistus 66
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
105 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 h artikla
Toiminnan harjoittamatta jättäminen

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

Or. pt

Tarkistus 67
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) tuotteiden markkinoille saattamisen 
entistä paremman yhteensovittamisen 
edistäminen erityisesti tutkimuksen ja 
markkinatutkimusten avulla, mukaan 
lukien sellaisten indeksien laatiminen, 
joihin on sisällytetty kustannukset, 
suuntaukset ja markkinoiden kehitys;

Or. pt
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Tarkistus 68
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen erityisesti kolmansissa 
maissa.

xi) menekinedistämiskampanjoiden 
toteuttaminen.

Or. pt

Tarkistus 69
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–
108 artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kaikilla 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla
elävien kasvien, naudan- ja vasikanlihan, 
sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä 
munien ja siipikarjanlihan aloilla 
toteutettavia toimenpiteitä

Or. pt

Tarkistus 70
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Unionin tuotteisiin sovellettavia 
kaupan pitämistä koskevia säännöksiä, 
mukaan lukien eläinlääkintä-, 
kasvinsuojelu- ja elintarvikealan 
säännökset, joilla taataan, että tuotteet 
täyttävät hygieniaa, ihmisten ja kasvien 
terveyttä sekä eläinten hyvinvointia 
koskevat vaatimukset, ja 
ympäristönsuojelua koskevia vaatimuksia 
sovelletaan myös tuontituotteisiin. 
Tuontitodistuksia ei voida myöntää 
Euroopan unioniin tuotaville tuotteille, 
jotka eivät täytä näitä vaatimuksia.

Or. pt

Tarkistus 71
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
131 artikla – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suojatoimenpiteitä on toteutettava 
erityisesti silloin, kun kolmansista maista 
tuodut maataloustuotteet eivät takaa 
elintarviketurvaa eivätkä jäljitettävyyttä 
tai täytä kaikkia sisämarkkinoille 
asetettuja terveyttä, ympäristöä ja eläinten 
hyvinvointia koskevia ehtoja, kun 
markkinoilla on kriisitilanteita tai kun 
havaitaan, että hintoja, määriä tai 
määräaikoja koskevia tuontitodistusten 
ehtoja ei ole noudatettu. 
Maataloustuotteiden tuonnille asetettuja 
ehtoja on valvottava unioniin tuotavia 
tuotteita koskevan yhdennetyn ja 
tosiaikaisen valvontajärjestelmän avulla.

Or. pt
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Tarkistus 72
Luís Paulo Alves

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 101 artiklan 1 kohtaa ei 
varsinkaan sovelleta

a) 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;
b) tämän asetuksen II osaston II luvun 
3 ja 4 jakson säännösten mukaisesti 
hyväksyttyihin sopimuksiin, päätöksiin ja 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin;
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c) sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin, joiden tarkoituksena 
on määritellä vertailuindeksejä tuottajille 
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 73
Seán Kelly

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

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
unionin kilpailusääntöjä sovelletaan 
yhdenmukaisesti maatalousalalla, 
komissio kehittää erityisiä suuntaviivoja, 
joiden tarkoituksena on auttaa kansallisia 
kilpailuviranomaisia soveltamaan 
perussopimuksen 101 ja 106 artiklan 
määräyksiä maataloustuotteiden 
tuotantoa tai kauppaa koskeviin 
sopimuksiin, päätöksiin ja 
menettelytapoihin.

Or. en

Tarkistus 74
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
siirretään komissiolle valta antaa 

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai
merkittävistä tuottajamarginaalien 
laskuista taikka muista markkinoihin 
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asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

vaikuttavista tekijöistä, siirretään 
komissiolle valta antaa asianomaisella 
alalla delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti noudattaen perussopimuksen 
218 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sopimuksista johtuvia velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 75
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
155 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Suu- ja sorkkataudin torjumiseksi sekä 
kunkin jäsenvaltion hyväksymissä 
ohjelmissa määriteltyjen tautien 
hävittämiseksi naudan- ja vasikanliha-, 
maito- ja maitotuote-, sianliha- sekä 
lampaan- ja vuohenliha-aloilla unioni 
osallistuu rahoitukseen kuitenkin 
osuudella, joka on 60 prosenttia tällaisista 
menoista.

Or. pt

Tarkistus 76
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
156 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

156 a artikla
Toimenpiteet maidon ja maitotuotteiden 

markkinoiden vakavien 
epätasapainotilojen ratkaisemiseksi

1. Jos maidon ja maitotuotteiden 
markkinoilla ilmenee vakava 



PE496.469v01-00 52/53 AM\913428FI.doc

FI

epätasapainotila, komissio voi päättää 
myöntää tukea maidontuottajille, jotka 
vähentävät vapaaehtoisesti tuotantoaan 
vähintään viisi prosenttia verrattuna 
edellisen vuoden samaan ajankohtaan, 
vähintään kolmen kuukauden 
ajanjaksoksi, jota voidaan pidentää.
2. Kun valmistaudutaan maitokiintiöiden 
lakkauttamiseen vuoden 2015 jälkeen, 
seuraavat toimenpiteet katsotaan 
tuotannon vähentämiseksi komission 
4 kohdan nojalla vahvistamin edellytyksin 
tai markkinoiltapoiston muodoksi:
a) maidon toimitus veloituksetta 
hyväntekeväisyysorganisaatioille;
b) maitokiintiöiden siirtäminen 
jäsenvaltioiden välillä kahdenvälisten 
sopimusten avulla;
c) maidon ja maitotuotteiden suora vienti 
kolmansiin maihin.
3. Unionin tukea myönnetään sellaisen 
vaikutustenarvioinnin toteuttamiseen, 
jossa arvioidaan, voidaanko 
jäsenvaltioiden antaa käsitellä kiintiön 
ulkopuolista maitoa seuraavan 
markkinointivuoden ensimmäisenä 
maidontuotantona.
4. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun ajanjakson 
aikana niiden yritysten tuotteet, jotka ovat 
ottaneet tällaisen järjestelmän käyttöön 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen järjestelyjen mukaisesti, 
asetetaan etusijalle toteutettaessa maidon 
ja maitotuotteiden markkinoilla II osan 
I osastossa tarkoitettuja 
interventiotoimenpiteitä.
5. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
tämä järjestelmä toimii tehokkaasti ja 
asianmukaisesti, siirretään komissiolle 
valta antaa 160 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan
a) edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuen 
määrä ja maksun suuruus;
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b) tukikelpoisuuden edellytykset;
c) erityisedellytykset, joiden täyttyessä 
järjestelmää sovelletaan;
d) ehdot, joiden täyttyessä 2 kohdassa 
tarkoitettu maidon ilmaisjakelu 
hyväntekeväisyysorganisaatioille voidaan 
katsoa tuotannon vähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Vapautettuihin markkinoihin valmistautuville tuottaville viljelijöille ei pitäisi määrätä 
maksuja.


