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14.10.2020 A8-0198/232

Tarkistus 232
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka – YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
16 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a) korvataan 16 artikla seuraavasti:
16 artikla ”16 artikla

Julkisesta interventiosta tapahtuvaa 
poistamista koskevat yleiset periaatteet

Julkisesta interventiosta tapahtuvaa 
poistamista koskevat yleiset periaatteet

1. Julkisessa interventiossa ostetut 
tuotteet on poistettava siten, että

1. Julkisessa interventiossa ostetut 
tuotteet on poistettava siten, että

a) vältetään markkinahäiriöt; a) vältetään markkinahäiriöt;

b) varmistetaan tuotteiden 
tasapuolinen saanti ja ostajien tasapuolinen 
kohtelu; ja

b) varmistetaan tuotteiden 
tasapuolinen saanti ja ostajien tasapuolinen 
kohtelu; ja

c) noudatetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti 
tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista 
johtuvia sitoumuksia.

c) noudatetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti 
tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista 
johtuvia sitoumuksia.

2. Julkisessa interventiossa ostetut 
tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi asiaankuuluvissa unionin 
säädöksissä tarkoitetuille unionin 

2. Julkisessa interventiossa ostetut 
tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne 
käytettäviksi asiaankuuluvissa unionin 
säädöksissä tarkoitetuille unionin 
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vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa. 
Tällaisissa tapauksissa tuotteiden 
kirjanpitoarvon on tällaisessa tapauksessa 
vastattava tämän asetuksen 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua asiaankuuluvaa 
vahvistettua julkista interventiohintaa.

vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa. 
Tällaisissa tapauksissa tuotteiden 
kirjanpitoarvon on tällaisessa tapauksessa 
vastattava tämän asetuksen 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua asiaankuuluvaa 
vahvistettua julkista interventiohintaa.

2 a. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
julkista interventiota käyttäneiden 
yritysten tiedot ja julkisten 
interventiovarastojen ostajien tiedot.

3. Komissio julkistaa vuosittain 
edellytykset, joiden mukaan julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet on myyty 
edellisenä vuonna.

3. Komissio julkistaa vuosittain 
edellytykset, joiden mukaan julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet on ostettu 
(tapauksen mukaan) ja myyty edellisenä 
vuonna. Näihin tietoihin on sisällyttävä 
yritysten tiedot, asianomaiset määrät sekä 
osto- ja myyntihinnat.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/233

Tarkistus 233
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka – YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013.
68 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

5 a) korvataan 68 artikla seuraavasti:
68 artikla ”68 artikla

Siirtymäsäännökset Siirtymäsäännökset

1. Istutusoikeudet, jotka on myönnetty 
tuottajille ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 h 
artiklan, 85 i artiklan tai 85 k artiklan 
mukaisesti ja joita kyseiset tuottajat eivät 
vielä ole käyttäneet mutta jotka ovat 
edelleen voimassa mainittuna päivänä, 
voidaan muuntaa tämän luvun nojalla 
luviksi 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

1. Istutusoikeudet, jotka on myönnetty 
tuottajille ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 h 
artiklan, 85 i artiklan tai 85 k artiklan 
mukaisesti ja joita kyseiset tuottajat eivät 
vielä ole käyttäneet mutta jotka ovat 
edelleen voimassa mainittuna päivänä, 
voidaan muuntaa tämän luvun nojalla 
luviksi 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

Tällainen muuntaminen tehdään kyseisten 
tuottajien ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
esittämän pyynnön perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että tuottajien sallitaan 
esittää kyseinen pyyntö oikeuksien 
muuntamisesta luviksi 31 päivään 

Tällainen muuntaminen tehdään kyseisten 
tuottajien ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
esittämän pyynnön perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että tuottajien sallitaan 
esittää kyseinen pyyntö oikeuksien 
muuntamisesta luviksi 31 päivään 
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joulukuuta 2020 saakka. joulukuuta 2020 saakka.

1 a. Istutusoikeuksien alat, joita ei ole 
muunnettu luviksi, pysyvät 31 päivän 
joulukuuta 2020 jälkeen jäsenvaltioiden 
käytössä ja ne voivat jakaa alat uudelleen 
tämän asetuksen 66 artiklan mukaisesti 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025.

2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika on 
sama kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
istutusoikeuksien voimassaoloaika. Jos 
näitä lupia ei käytetä, ne lakkaavat 
olemasta voimassa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 tai viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2023, jos jäsenvaltiot ovat 
tehneet 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.

2. Edellä olevan 1 ja 1 a kohdan 
nojalla myönnettyjen lupien 
voimassaoloaika on sama kuin 1 kohdassa 
tarkoitettujen istutusoikeuksien 
voimassaoloaika. Jos näitä lupia ei käytetä, 
ne lakkaavat olemasta voimassa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 tai 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2028, 
jos jäsenvaltiot ovat tehneet 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitetun 
päätöksen.”

3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien kohteena olevia aloja 
ei lasketa mukaan sovellettaessa 63 
artiklaa.

3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien kohteena olevia aloja 
ei lasketa mukaan sovellettaessa 63 
artiklaa.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/234

Tarkistus 234
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka – YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013.
75 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

5 b) korvataan 75 artikla seuraavasti:
75 artikla ”75 artikla

Vahvistaminen ja sisältö Vahvistaminen ja sisältö

1. Kaupan pitämisen vaatimuksia 
voidaan soveltaa yhteen tai useampaan 
seuraavista tuotteista ja aloista:

1. Kaupan pitämisen vaatimuksia 
voidaan soveltaa yhteen tai useampaan 
seuraavista tuotteista ja aloista:

a) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut 
oliivit;

a) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut 
oliivit;

b) hedelmät ja vihannekset; b) hedelmät ja vihannekset;

c) hedelmä- ja vihannesjalosteet; c) hedelmä- ja vihannesjalosteet;

d) banaanit; d) banaanit;

e) elävät kasvit; e) elävät kasvit;

f) munat; f) munat;

g) siipikarjanliha; g) siipikarjanliha;

h) ihmisravinnoksi tarkoitetut h) ihmisravinnoksi tarkoitetut 
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levitettävät rasvat; levitettävät rasvat;

i) humala. i) humala;
i a) riisi;
i b) maito ja maitotuotteet;
i c) hunaja ja mehiläistuotteet;
i d) naudanliha;
i e) lampaanliha;
i f) sianliha;
i g) hamppu.

2. Kuluttajien odotusten ottamiseksi 
huomioon sekä tämän artiklan 1 ja 4 
kohdan kattamien maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien 
taloudellisten edellytysten ja niiden laadun 
parantamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 227 artiklan 
mukaisesti ala- tai tuotekohtaisista kaupan 
pitämisen vaatimuksista kaikissa kaupan 
pitämisen vaiheissa, sekä tällaisiin 
vaatimuksiin sovellettavista poikkeuksista 
ja vapautuksista, jotta voitaisiin mukautua 
jatkuvasti muuttuviin 
markkinaolosuhteisiin, kehittyvään 
kuluttajakysyntään ja alan kansainvälisten 
normien kehitykseen sekä välttää 
tuoteinnovoinnin jarruttamista.

2. Kuluttajien odotusten ottamiseksi 
huomioon sekä tämän artiklan 1 ja 4 
kohdan kattamien maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien 
taloudellisten edellytysten ja niiden laadun 
parantamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 227 artiklan 
mukaisesti ala- tai tuotekohtaisista kaupan 
pitämisen vaatimuksista kaikissa kaupan 
pitämisen vaiheissa, sekä tällaisiin 
vaatimuksiin sovellettavista poikkeuksista 
ja vapautuksista, jotta voitaisiin mukautua 
jatkuvasti muuttuviin 
markkinaolosuhteisiin, kehittyvään 
kuluttajakysyntään ja alan kansainvälisten 
normien kehitykseen sekä välttää 
tuoteinnovoinnin jarruttamista.

3. Rajoittamatta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 [27] 26 artiklan 
soveltamista edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
kaupan pitämisen vaatimukset voivat 
koskea yhtä tai useampaa seuraavista 
seikoista, jotka on määritelty ala- tai 
tuotekohtaisesti ja jotka perustuvat kunkin 
alan ominaispiirteisiin, tarpeeseen 
säännellä markkinoille saattamista ja tämän 
artiklan 5 kohdassa määriteltyihin 
edellytyksiin:

3. Rajoittamatta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 [27] 26 artiklan 
soveltamista edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
kaupan pitämisen vaatimukset voivat 
koskea yhtä tai useampaa seuraavista 
seikoista, jotka on määritelty ala- tai 
tuotekohtaisesti ja jotka perustuvat kunkin 
alan ominaispiirteisiin, tarpeeseen 
säännellä markkinoille saattamista ja tämän 
artiklan 5 kohdassa määriteltyihin 
edellytyksiin:

a) tekniset määritelmät, nimitykset ja 
myyntinimitykset, jotka koskevat muita 
kuin 78 artiklassa säädettyjä aloja;

a) tekniset määritelmät, nimitykset ja 
myyntinimitykset, jotka koskevat muita 
kuin 78 artiklassa säädettyjä aloja;

b) luokittelukriteerit, kuten luokittelu, 
paino, kokoluokittelu, ikä ja luokka;

b) luokittelukriteerit, kuten luokittelu, 
paino, kokoluokittelu, ikä ja luokka;
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c) laji, kasvilajike, eläinrotu tai 
kaupallinen tyyppi;

c) laji, kasvilajike, eläinrotu tai 
kaupallinen tyyppi;

d) esillepano, kaupan pitämisen 
pakollisiin vaatimuksiin liittyvät 
päällysmerkinnät, pakkaaminen, 
pakkaamoihin sovellettavat säännöt, 
merkitseminen, satovuosi ja tiettyjen 
termien käyttö, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 92–123 artiklan soveltamista;

d) esillepano, kaupan pitämisen 
pakollisiin vaatimuksiin liittyvät 
päällysmerkinnät, pakkaaminen, 
pakkaamoihin sovellettavat säännöt, 
merkitseminen, satovuosi ja tiettyjen 
termien käyttö, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 92–123 artiklan soveltamista;

e) sellaiset kriteerit kuin tuotteen 
ulkonäkö, koostumus, lihakkuus ja 
ominaispiirteet sekä vesipitoisuus 
prosenttiosuutena;

e) sellaiset kriteerit kuin tuotteen 
ulkonäkö, koostumus, lihakkuus ja 
ominaispiirteet sekä vesipitoisuus 
prosenttiosuutena;

f) tuotannossa käytettävät aineet tai 
ainesosat mukaan lukien niiden määrä, 
puhtaus ja yksilöiminen;

f) tuotannossa käytettävät aineet tai 
ainesosat mukaan lukien niiden määrä, 
puhtaus ja yksilöiminen;

g) maataloustuotannon ja 
tuotantomenetelmän tyyppi mukaan lukien 
viininvalmistusmenetelmät ja kestävän 
tuotannon kehittyneet järjestelmät;

g) maataloustuotannon ja 
tuotantomenetelmän tyyppi mukaan lukien 
viininvalmistusmenetelmät, eläinten 
ruokintaan liittyvät käytännöt ja kestävän 
tuotannon kehittyneet järjestelmät;

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

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

i) keruutiheys, toimittaminen, 
säilyttäminen ja käsittely, 
säilytysmenetelmä ja -lämpötila, 
varastointi ja kuljetus;

i) keruutiheys, toimittaminen, 
säilyttäminen ja käsittely, 
säilytysmenetelmä ja -lämpötila, 
varastointi ja kuljetus;

j) maataloustuotannon paikka ja/tai 
alkuperä siipikarjanlihaa ja levitettäviä 
rasvoja lukuun ottamatta;

j) maataloustuotannon paikka ja/tai 
alkuperä;

k) eräiden aineiden ja käytäntöjen 
käyttörajoitukset;

k) eräiden aineiden ja käytäntöjen 
käyttörajoitukset;

l) erityiskäyttö; l) erityiskäyttö;

m) edellytykset sellaisten tuotteiden 
myynnille, hallussapidolle, liikkuvuudelle 
ja käytölle, jotka eivät ole 1 kohdan nojalla 
määriteltyjen kaupan pitämisen 
vaatimusten tai 78 artiklassa tarkoitettujen 
määritelmien, nimitysten ja 
myyntinimitysten mukaisia, sekä 
sivutuotteiden hävittämiselle.

m) edellytykset sellaisten tuotteiden 
myynnille, hallussapidolle, liikkuvuudelle 
ja käytölle, jotka eivät ole 1 kohdan nojalla 
määriteltyjen kaupan pitämisen 
vaatimusten tai 78 artiklassa tarkoitettujen 
määritelmien, nimitysten ja 
myyntinimitysten mukaisia, sekä 
sivutuotteiden hävittämiselle;
m a) eläinten hyvinvointi.



AM\1215878FI.docx PE658.378v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

4. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa 
säädetään, viinialaan sovelletaan kaupan 
pitämisen vaatimuksia. Edellä olevan 3 
kohdan f, g, h, k ja m alakohtaa sovelletaan 
kyseiseen alaan.

4. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa 
säädetään, viinialaan sovelletaan kaupan 
pitämisen vaatimuksia. Edellä olevan 3 
kohdan f, g, h, k ja m alakohtaa sovelletaan 
kyseiseen alaan.

5. Tämän artiklan 1 kohdan nojalla 
määritellyt ala- tai tuotekohtaiset kaupan 
pitämisen vaatimukset vahvistetaan 
rajoittamatta 84–88 artiklan ja liitteen IX 
soveltamista ja ottaen huomioon

5. Tämän artiklan 1 kohdan nojalla 
määritellyt ala- tai tuotekohtaiset kaupan 
pitämisen vaatimukset vahvistetaan 
rajoittamatta 84–88 artiklan ja liitteen IX 
soveltamista ja ottaen huomioon

a) asianomaisen tuotteen 
erityispiirteet;

a) asianomaisen tuotteen 
erityispiirteet;

b) tarve varmistaa edellytykset 
tuotteiden markkinoille saattamisen 
helpottamiseksi;

b) tarve varmistaa edellytykset 
tuotteiden markkinoille saattamisen 
helpottamiseksi;

c) tuottajien intressi ilmoittaa 
tuotteiden ja viljelyn ominaisuudet ja 
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 ja 
tuottajille ja loppukuluttajalle koituvat 
hyödyt;

c) tuottajien intressi ilmoittaa 
tuotteiden ja viljelyn ominaisuudet ja 
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 ja 
tuottajille ja loppukuluttajalle koituvat 
hyödyt;

d) menetelmät, jotka ovat saatavilla 
tuotteiden fysikaalisten, kemiallisten ja 
aistinvaraisten ominaisuuksien 
määrittämiseen;

d) menetelmät, jotka ovat saatavilla 
tuotteiden fysikaalisten, kemiallisten ja 
aistinvaraisten ominaisuuksien 
määrittämiseen;

e) kansainvälisten elinten hyväksymät 
normisuositukset;

e) kansainvälisten elinten hyväksymät 
normisuositukset;

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

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

6. Kuluttajien odotusten ottamiseksi 
huomioon sekä maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien 
taloudellisten edellytysten ja 
maataloustuotteiden laadun parantamiseksi 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 227 artiklan 

6. Kuluttajien odotusten ottamiseksi 
huomioon sekä maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien 
taloudellisten edellytysten ja 
maataloustuotteiden laadun parantamiseksi 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 227 artiklan 
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mukaisesti 1 kohdassa esitetyn aloja 
koskevan luettelon muuttamiseksi. 
Tällaiset delegoidut säädökset rajoitetaan 
tiukasti osoitettuihin tarpeisiin, jotka 
johtuvat muuttuvasta kuluttajakysynnästä, 
teknisestä kehityksestä tai tuoteinnovoinnin 
tarpeista, ja komission kertomuksessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle on 
arvioitava erityisesti kuluttajien tarpeita, 
toimijoiden kustannuksia ja hallinnollista 
taakkaa sekä vaikutusta sisämarkkinoihin 
ja kansainväliseen kauppaan ja tuottajille ja 
loppukuluttajille koituvia etuja.

mukaisesti 1 kohdassa esitetyn aloja 
koskevan luettelon muuttamiseksi. 
Tällaiset delegoidut säädökset rajoitetaan 
tiukasti osoitettuihin tarpeisiin, jotka 
johtuvat muuttuvasta kuluttajakysynnästä, 
teknisestä kehityksestä tai tuoteinnovoinnin 
tarpeista, ja komission kertomuksessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle on 
arvioitava erityisesti kuluttajien tarpeita, 
toimijoiden kustannuksia ja hallinnollista 
taakkaa sekä vaikutusta sisämarkkinoihin 
ja kansainväliseen kauppaan ja tuottajille ja 
loppukuluttajille koituvia etuja.”
(3 kohdan alaviite 27 säilyy ennallaan)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Tarkistus 235
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka – YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013.
93 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

9) korvataan 93 artikla seuraavasti:
93 artikla ”93 artikla

Määritelmät Määritelmät

1. Tätä jaksoa sovellettaessa 
tarkoitetaan:

1. Tätä jaksoa sovellettaessa 
tarkoitetaan:

a) ’alkuperänimityksellä' tarkoitetaan 
alueen, tietyn paikan tai poikkeuksellisissa 
ja asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa maan nimeä, jota käytetään 
kuvaamaan 92 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua tuotetta, joka on seuraavien 
vaatimusten mukainen:

a) ’alkuperänimityksellä' tarkoitetaan 
alueen, tietyn paikan tai poikkeuksellisissa 
ja asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa maan nimeä tai tietyssä 
paikassa perinteisesti käytettyä nimeä, jota 
käytetään kuvaamaan 92 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua tuotetta:

i) tuotteen laatu ja ominaisuudet 
johtuvat olennaisesti tai yksinomaan 
tietystä maantieteellisestä ympäristöstä 
luontoon liittyvine ja inhimillisine 
tekijöineen;

i) tuotteen laatu ja ominaisuudet 
johtuvat olennaisesti tai yksinomaan 
tietystä maantieteellisestä ympäristöstä 
luontoon liittyvine ja inhimillisine 
tekijöineen;
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ii) tuotteen tuotannossa käytetyt 
rypäleet tulevat yksinomaan kyseiseltä 
maantieteelliseltä alueelta;

ii) tuotteen tuotannossa käytetyt 
rypäleet tulevat yksinomaan kyseiseltä 
maantieteelliseltä alueelta;

iii) tuotanto tapahtuu kyseisellä 
maantieteellisellä alueella; ja

iii) tuotanto tapahtuu kyseisellä 
maantieteellisellä alueella; ja

iv) on saatu Vitis vinifera -lajiin kuuluvista 
rypälelajikkeista;

iv) on saatu Vitis vinifera -lajiin 
kuuluvista rypälelajikkeista;

b) ’maantieteellisellä merkinnällä' 
tarkoitetaan alueen, tietyn paikan tai 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa maan nimeä, jota 
käytetään kuvaamaan 92 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua tuotetta, joka on 
seuraavien vaatimusten mukainen:

b) ’maantieteellisellä merkinnällä' 
tarkoitetaan alueen, tietyn paikan tai 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa maan nimeä, jota 
käytetään kuvaamaan 92 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua tuotetta, joka on 
seuraavien vaatimusten mukainen:

i) sen erityinen laatu, maine tai muut 
ominaisuudet johtuvat kyseisestä 
maantieteellisestä alkuperästä;

i) sen erityinen laatu, maine tai muut 
ominaisuudet johtuvat kyseisestä 
maantieteellisestä alkuperästä;

ii) vähintään 85 prosenttia sen 
tuotannossa käytetyistä rypäleistä tulee 
yksinomaan kyseiseltä maantieteelliseltä 
alueelta;

ii) vähintään 85 prosenttia sen 
tuotannossa käytetyistä rypäleistä tulee 
yksinomaan kyseiseltä maantieteelliseltä 
alueelta;

iii) sen tuotanto tapahtuu kyseisellä 
maantieteellisellä alueella; ja

iii) sen tuotanto tapahtuu kyseisellä 
maantieteellisellä alueella; ja

iv) se on saatu Vitis vinifera -lajiin 
kuuluvista rypälelajikkeista tai Vitis 
vinifera -lajin ja muiden Vitis-suvun lajien 
välisestä risteytyksestä.

iv) se on saatu Vitis vinifera -lajiin 
kuuluvista rypälelajikkeista tai Vitis 
vinifera -lajin ja muiden Vitis-suvun lajien 
välisestä risteytyksestä.

2. Tiettyjä perinteisesti käytettyjä 
nimiä pidetään alkuperänimityksinä, jos ne

2. Tiettyjä perinteisesti käytettyjä 
nimiä pidetään alkuperänimityksinä, jos ne

a) kuvaavat viiniä; a) kuvaavat viiniä;

b) viittaavat maantieteelliseen nimeen; b) viittaavat maantieteelliseen nimeen;

c) ovat 1 kohdan a alakohdan i–v 
alakohdassa tarkoitettujen edellytysten 
mukaisia; ja

c) ovat 1 kohdan a alakohdan i–v 
alakohdassa tarkoitettujen edellytysten 
mukaisia; ja

d) ovat käyneet läpi menettelyn, jossa 
myönnetään tässä alajaksossa säädetty 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän suoja.

d) ovat käyneet läpi menettelyn, jossa 
myönnetään tässä alajaksossa säädetty 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän suoja.

3. Alkuperänimitykset ja 
maantieteelliset merkinnät, mukaan lukien 
kolmansissa maissa sijaitseviin 
maantieteellisiin alueisiin liittyvät 
nimitykset ja merkinnät, voidaan suojata 

3. Alkuperänimitykset ja 
maantieteelliset merkinnät, mukaan lukien 
kolmansissa maissa sijaitseviin 
maantieteellisiin alueisiin liittyvät 
nimitykset ja merkinnät, voidaan suojata 
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unionissa tässä alajaksossa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

unionissa tässä alajaksossa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

4. Edellä 1 kohdan a alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitetaan ”tuotannolla” 
kaikkia toimia rypäleiden korjuusta 
viininvalmistusprosessin 
loppuunsaattamiseen, tuotannon jälkeisiä 
prosesseja lukuun ottamatta.

4. Edellä 1 kohdan a alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitetaan ”tuotannolla” 
kaikkia toimia rypäleiden korjuusta 
viininvalmistusprosessin 
loppuunsaattamiseen, tuotannon jälkeisiä 
prosesseja lukuun ottamatta.

5. Edellä 1 kohdan b alakohdan 
ii alakohdan soveltamiseksi enintään 
15 prosenttia rypäleistä voi olla peräisin 
rajatun alueen ulkopuolelta, mutta kyseisen 
osuuden on oltava peräisin siitä 
jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, 
jossa rajattu alue sijaitsee.

5. Edellä 1 kohdan b alakohdan 
ii alakohdan soveltamiseksi enintään 
15 prosenttia rypäleistä voi olla peräisin 
rajatun alueen ulkopuolelta, mutta kyseisen 
osuuden on oltava peräisin siitä 
jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, 
jossa rajattu alue sijaitsee.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Tarkistus 236
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka – YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013.
94 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

10) korvataan 94 artikla seuraavasti:
94 artikla ”94 artikla

Suojahakemukset Suojahakemukset

1. Hakemuksen, jolla haetaan nimelle 
suojaa alkuperänimityksenä tai 
maantieteellisenä merkintänä, on 
sisällettävä tekninen asiakirja, jossa on

1. Hakemuksen, jolla haetaan nimelle 
suojaa alkuperänimityksenä tai 
maantieteellisenä merkintänä, on 
sisällettävä

a) suojattava nimi; a) suojattava nimi;

b) hakijan nimi ja osoite; b) hakijan nimi ja osoite;

c) jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettu 
tuote-eritelmä; ja

c) jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettu 
tuote-eritelmä; ja

d) yhtenäinen asiakirja, jossa esitetään 
yhteenveto 2 kohdassa tarkoitetusta tuote-
eritelmästä.

d) yhtenäinen asiakirja, jossa esitetään 
yhteenveto 2 kohdassa tarkoitetusta tuote-
eritelmästä.

2. Tuote-eritelmän tarkoituksena on 
antaa asianomaisille osapuolille 
mahdollisuus tarkistaa 

2. Tuote-eritelmän tarkoituksena on 
antaa asianomaisille osapuolille 
mahdollisuus tarkistaa 
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alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen 
merkintään liittyvät tuotantoedellytykset. 
Tuote-eritelmässä on oltava vähintään:

alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen 
merkintään liittyvät tuotantoedellytykset. 
Tuote-eritelmässä on oltava vähintään:

a) suojattava nimi; a) suojattava nimi;

b) viinin tai viinien kuvaus: b) viinin tai viinien kuvaus:

i) kun kyse on alkuperänimityksestä, 
niiden tärkeimmät analyyttiset ja 
aistinvaraiset ominaisuudet;

i) kun kyse on alkuperänimityksestä, 
niiden tärkeimmät analyyttiset ja 
aistinvaraiset ominaisuudet;

ii) kun kyse on maantieteellisestä 
merkinnästä, niiden tärkeimmät 
analyyttiset ominaisuudet sekä arviointi tai 
ilmoitus niiden aistinvaraisista 
ominaisuuksista;

ii) kun kyse on maantieteellisestä 
merkinnästä, niiden tärkeimmät 
analyyttiset ominaisuudet sekä arviointi tai 
ilmoitus niiden aistinvaraisista 
ominaisuuksista;

c) mahdolliset viinin tai viinien 
valmistuksessa käytettävät erityiset 
viininvalmistusmenetelmät ja valmistusta 
koskevat rajoitukset;

c) mahdolliset viinin tai viinien 
valmistuksessa käytettävät erityiset 
viininvalmistusmenetelmät ja valmistusta 
koskevat rajoitukset;

d) asianomaisen maantieteellisen 
alueen rajaus;

d) asianomaisen maantieteellisen 
alueen rajaus;

e) enimmäistuotos hehtaaria kohden; e) enimmäistuotos hehtaaria kohden;

f) maininta rypälelajikkeesta tai -
lajikkeista, joista viini tai viinit on saatu;

f) maininta rypälelajikkeesta tai -
lajikkeista, joista viini tai viinit on saatu;

g) tiedot 93 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdassa tai tapauksen 
mukaan 93 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan i alakohdassa tarkoitetusta 
yhteydestä:

g) tiedot seuraavista yhteyksistä:

i) suojatun alkuperänimityksen 
osalta tuotteen laadun tai 
ominaispiirteiden ja maantieteellisen 
ympäristön yhteys sekä 93 artiklan 
1 kohdan a alakohdan i alakohdassa 
tarkoitetun maantieteellisen ympäristön 
luontoon liittyviä ja inhimillisiä tekijöitä 
koskevat tiedot;
ii) suojatun maantieteellisen 
merkinnän osalta tuotteen erityisen 
laadun, maineen tai muiden 
ominaisuuksien ja 93 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun 
maantieteellisen alkuperän yhteys;
g a) tapauksen mukaan sen vaikutus 
kestävään kehitykseen;
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h) unionin tai kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset 
tai, jos jäsenvaltiot niin säätävät, suojattua 
alkuperänimitystä tai suojattua 
maantieteellistä merkintää hallinnoivan 
organisaation vahvistamat vaatimukset, 
ottaen huomioon, että vaatimusten on 
oltava puolueettomia, syrjimättömiä ja 
unionin lainsäädännön mukaisia;

h) unionin tai kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset 
tai, jos jäsenvaltiot niin säätävät, suojattua 
alkuperänimitystä tai suojattua 
maantieteellistä merkintää hallinnoivan 
organisaation vahvistamat vaatimukset, 
ottaen huomioon, että vaatimusten on 
oltava puolueettomia, syrjimättömiä ja 
unionin lainsäädännön mukaisia;

i) tuote-eritelmää koskevien 
säännösten noudattamisen tarkistamisesta 
huolehtivien viranomaisten tai laitosten 
nimet, osoitteet ja erityistehtävät.

i) tuote-eritelmää koskevien 
säännösten noudattamisen tarkistamisesta 
huolehtivien viranomaisten tai laitosten 
nimet, osoitteet ja erityistehtävät.

3. Jos suojahakemus koskee 
kolmannessa maassa sijaitsevaa 
maantieteellistä aluetta, sen on sisällettävä 
1 ja 2 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi 
todiste siitä, että kyseinen nimitys on 
suojattu alkuperämaassaan.

3. Jos suojahakemus koskee 
kolmannessa maassa sijaitsevaa 
maantieteellistä aluetta, sen on sisällettävä 
1 ja 2 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi 
todiste siitä, että kyseinen nimitys on 
suojattu alkuperämaassaan.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Tarkistus 237
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka – YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
105 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

14 a) korvataan 105 artikla seuraavasti:
105 artikla ”105 artikla

Tuote-eritelmän muutokset Tuote-eritelmän muutokset

Edellä 95 artiklassa vahvistetut 
edellytykset täyttävä hakija voi pyytää 
suojatun alkuperänimityksen tai suojatun 
maantieteellisen merkinnän eritelmän 
muutoksen hyväksymistä erityisesti 
tieteellisen ja teknisen kehityksen 
perusteella tai 94 artiklan 2 kohdan toisen 
alakohdan d alakohdassa tarkoitetun 
maantieteellisen alueen rajauksen 
tarkistamiseksi. Hakemuksessa on 
kuvattava ja perusteltava muutokset, joita 
pyyntö koskee.

1. Edellä 95 artiklassa vahvistetut 
edellytykset täyttävä hakija voi pyytää 
suojatun alkuperänimityksen tai suojatun 
maantieteellisen merkinnän eritelmän 
muutoksen hyväksymistä erityisesti 
tieteellisen ja teknisen kehityksen 
perusteella tai 94 artiklan 2 kohdan toisen 
alakohdan d alakohdassa tarkoitetun 
maantieteellisen alueen rajauksen 
tarkistamiseksi. Hakemuksessa on 
kuvattava ja perusteltava muutokset, joita 
pyyntö koskee.

1 a. Tuote-eritelmän muutokset on 
luokiteltava tärkeyden perusteella kahteen 
luokkaan: muutokset, jotka vaativat 
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vastaväitemenettelyn unionin tasolla 
(”unionin muutokset”), ja muutokset, 
jotka käsitellään jäsenvaltion tai 
kolmannen maan tasolla 
(”vakiomuotoiset muutokset”).
Muutosta pidetään unionin muutoksena, 
jos
a) siihen sisältyy suojatun 
alkuperänimityksen tai suojatun 
maantieteellisen merkinnän nimen 
muutos;
b) siinä muutetaan rypäletuotteen 
luokkaa tai poistetaan tai lisätään 
liitteessä VII olevan II osan 
rypäletuotteen luokka;
c) se voi poistaa 93 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i alakohdassa tai 
b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun 
yhteyden;
d) se tuo mukanaan lisää rajoituksia 
kyseisen tuotteen kaupan pitämiseen.
Kolmansien maiden tai kolmannen maan 
tuottajien jättämään unionin muutosta 
koskevaan hakemukseen on sisällyttävä 
todiste siitä, että haettu muutos on 
kyseisissä kolmansissa maissa voimassa 
olevien, alkuperänimitysten tai 
maantieteellisten merkintöjen suojaa 
koskevien lakien mukainen.
Kaikkia muita muutoksia pidetään 
vakiomuotoisina muutoksina.
1 b. Vakiomuotoisina muutoksina 
pidetään myös väliaikaisia muutoksia, 
joilla tuote-eritelmää muutetaan 
väliaikaisesti viranomaisten määräämien 
pakollisten terveys- ja 
kasvinsuojelutoimien vuoksi tai 
toimivaltaisten viranomaisten virallisesti 
tunnustamien luonnonkatastrofien tai 
epäsuotuisien sääolojen vuoksi.
1 c. Jos suojatun alkuperänimityksen 
tuotantoon tarkoitettujen viiniköynnösten 
tuotanto-olosuhteet muuttuvat, olemassa 
olevilla viiniköynnöksillä on edelleen 
oikeus tuottaa suojattua 



AM\1215878FI.docx PE658.378v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

alkuperänimitystä tuote-eritelmässä 
määrätyn ajan ja enintään raivaukseen 
asti.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Tarkistus 238
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka – YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013.
153 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

22 a) korvataan 153 artikla seuraavasti:
153 artikla ”153 artikla

Tuottajaorganisaatioiden perussääntö Tuottajaorganisaatioiden perussääntö

1. Tuottajaorganisaation 
perussäännössä on määrättävä, että sen 
tuottajajäsenten on erityisesti

1. Tuottajaorganisaation 
perussäännössä on määrättävä, että sen 
tuottajajäsenten on erityisesti

a) sovellettava tuottajaorganisaation 
hyväksymiä sääntöjä, jotka liittyvät 
tuotantoilmoitusvelvoitteeseen, tuotantoon, 
kaupan pitämiseen ja ympäristönsuojeluun;

a) sovellettava tuottajaorganisaation 
hyväksymiä sääntöjä, jotka liittyvät 
tuotantoilmoitusvelvoitteeseen, tuotantoon, 
kaupan pitämiseen ja ympäristönsuojeluun;

b) kuuluttava minkä tahansa tietyn 
tilan tietyn tuotteen osalta vain yhteen 
tuottajaorganisaatioon; asianomainen 
jäsenvaltio voi kuitenkin myöntää 
poikkeuksia tästä edellytyksestä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, joissa tuottajajäsenillä on 
kaksi toisistaan erillistä tuotantoyksikköä 

b) kuuluttava minkä tahansa tietyn 
tilan tietyn tuotteen osalta vain yhteen 
tuottajaorganisaatioon;
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eri maantieteellisillä alueilla;
c) toimitettava tuottajaorganisaation 
tilastotarkoituksiin pyytämät tiedot.

c) toimitettava tuottajaorganisaation 
tilastotarkoituksiin pyytämät tiedot.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin poiketa 
ensimmäisen alakohdan b alakohdasta 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa:
i) jos tuottajajäsenillä on kaksi 
erillistä tuotantoyksikköä eri 
maantieteellisillä alueilla, tai
ii) jos 152 artiklan mukaisesti 
hyväksytty tuottajaorganisaatio, johon 
tuottajat jo kuuluvat, on 2 kohdan 
c alakohdan mukaisesti demokraattisella 
tavalla päättänyt sallia tuottajajäsentensä 
jäsenyyden toisessa hyväksytyssä 
tuottajaorganisaatiossa seuraavin 
edellytyksin:
– tuottajajäsenillä on tietty tuote, 
joka on tarkoitettu eri käyttötarkoituksiin, 
ja alkuperäinen tuottajaorganisaatio, 
johon tuottajat jo kuuluvat, ei tarjoa 
markkinointimahdollisuuksia tuottajien 
tuotteelleen suunnittelemaa toista 
käyttötarkoitusta varten; tai
– tuottajaorganisaation 
tuottajajäsenet ovat perinteisesti 
sitoutuneet toimittamaan osan 
tuotteistaan sopimusten tai osuuskuntien 
jäsenyyksien kautta useille muille ostajille 
ja ainakin yhdestä näistä ostajista tulee 
hyväksytty tuottajaorganisaatio.

2. Tuottajaorganisaation 
perussäännössä on lisäksi määrättävä

2. Tuottajaorganisaation 
perussäännössä on lisäksi määrättävä

a) menettelyistä, joilla 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut säännöt 
määritetään, annetaan ja muutetaan;

a) menettelyistä, joilla 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut säännöt 
määritetään, annetaan ja muutetaan;

b) tuottajaorganisaation 
rahoittamiseen tarvittavien maksujen 
perimisestä jäseniltä;

b) tuottajaorganisaation 
rahoittamiseen tarvittavien maksujen 
perimisestä jäseniltä;

c) säännöistä, jotka varmistavat, että 
tuottajajäsenet voivat demokraattisella 
tavalla valvoa organisaatiota ja 
päätöksentekoa;

c) säännöistä, jotka varmistavat, että 
tuottajajäsenet voivat demokraattisella 
tavalla valvoa organisaatiota ja 
päätöksentekoa sekä sen kirjanpitoa ja 
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talousarvioita;

d) seuraamuksista, kun 
tuottajaorganisaation perussäännön 
mukaisia velvoitteita, erityisesti maksujen 
suorittamisen osalta, jätetään 
noudattamatta tai tuottajaorganisaation 
hyväksymiä sääntöjä rikotaan;

d) seuraamuksista, kun 
tuottajaorganisaation perussäännön 
mukaisia velvoitteita, erityisesti maksujen 
suorittamisen osalta, jätetään 
noudattamatta tai tuottajaorganisaation 
hyväksymiä sääntöjä rikotaan;

e) säännöistä, jotka liittyvät uusien 
jäsenten hyväksymiseen ja erityisesti 
jäsenyyden vähimmäiskestoon, joka ei voi 
olla vuotta lyhyempi;

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.

f) tuottajaorganisaation toiminnan 
kannalta välttämättömistä kirjanpito- ja 
budjettisäännöistä.

2 a. Tuottajaorganisaation 
perussäännössä voidaan myös määrätä, 
että jos tuottajaorganisaatio on vastuussa 
tuottajajäsentensä joidenkin tai kaikkien 
tuotteiden myynnistä ja jos tuottajajäsenet 
eivät siirrä tuotteiden omistusoikeutta 
tuottajaorganisaatiolle, tuottajajäsenet 
voivat olla yhteydessä ostajiin, lukuun 
ottamatta kyseisten tuotteiden 
myyntihintaan tai -määrään liittyviä 
asioita.

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta maito- ja maitotuotealan 
tuottajaorganisaatioihin.

3. Edellä olevaa 1, 2 ja 2 a kohtaa ei 
sovelleta maito- ja maitotuotealan 
tuottajaorganisaatioihin.”

Or. en
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Tarkistus 239
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka – YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013.
157 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

22 b) korvataan 157 artikla seuraavasti:
157 artikla ”157 artikla

Toimialakohtaiset organisaatiot Toimialakohtaiset organisaatiot

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

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

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

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

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

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

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

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

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden lisääminen 
muun muassa julkistamalla koottuja 
tilastotietoja aiemmin tehtyjen sopimusten 
mukaisista tuotantokustannuksista, 
hinnoista, myös tarvittaessa 
hintaindekseistä, määristä sekä niiden 
kestosta, ja tekemällä selvityksiä 
mahdollisesta tulevasta 
markkinakehityksestä alueellisesti, 
kansallisesti tai kansainvälisesti;

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden lisääminen:

– julkistamalla ja/tai jakamalla 
koottuja tilastotietoja aiemmin tehtyjen 
sopimusten mukaisista 
tuotantokustannuksista, hinnoista, myös 
tarvittaessa hintaindekseistä, määristä 
sekä niiden kestosta, sekä tietoja 
toimitusketjun eri vaiheissa jaetuista 
marginaaleista;
– tekemällä selvityksiä mahdollisesta 
tulevasta markkinakehityksestä 
alueellisesti, kansallisesti tai 
kansainvälisesti;

ii) tuotantomahdollisuuksien 
ennakointi ja julkisten markkinahintojen 
rekisteröinti;

ii) tuotantomahdollisuuksien 
ennakointi ja julkisten markkinahintojen 
rekisteröinti;

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

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

iv) potentiaalisten vientimarkkinoiden 
tutkiminen;

iv) potentiaalisten vientimarkkinoiden 
tutkiminen;

v) sanotun rajoittamatta 148 ja 168 
artiklan soveltamista unionin sääntöjen 
mukaisten vakiosopimusten laatiminen 
maataloustuotteiden myynnistä 
hankkijoille ja/tai jalostettujen tuotteiden 
toimittamisesta jakelijoille ja 
vähittäismyyjille ottaen huomioon, että on 
saatava aikaan oikeudenmukaiset 
kilpailuedellytykset ja vältettävä 
vääristymiä markkinoilla;

v) sanotun rajoittamatta 148 ja 168 
artiklan soveltamista unionin sääntöjen 
mukaisten vakiosopimusten laatiminen 
maataloustuotteiden myynnistä 
hankkijoille ja/tai jalostettujen tuotteiden 
toimittamisesta jakelijoille ja 
vähittäismyyjille ottaen huomioon, että on 
saatava aikaan oikeudenmukaiset 
kilpailuedellytykset ja vältettävä 
vääristymiä markkinoilla. Näihin 
vakiosopimuksiin voi osallistua kaksi tai 
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useampia yrityksiä, jotka toimivat kaikki 
tuotannon, jalostuksen tai jakeluketjun 
eri tasoilla, ja niihin on sisällyttävä asiaan 
liittyviä ja helposti ymmärrettäviä 
indikaattoreita ja talousindeksejä sekä 
lopullisen hinnan laskentamenetelmä, 
jotka perustuvat merkityksellisiin 
tuotantokustannuksiin ja niiden 
kehitykseen ja viittaavat niihin, mutta 
niissä on otettava myös huomioon 
tuoteluokat ja niihin liittyvät eri 
markkinointimahdollisuudet, tuotteiden 
arvostusindikaattorit, maataloustuotteiden 
ja elintarvikkeiden markkinahinnat ja 
niiden kehitys, sekä kriteerit, jotka liittyvät 
koostumukseen, laatuun, jäljitettävyyteen 
ja tuote-eritelmän sisältöön;

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

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

vii) tiedottaminen ja tutkimusten 
toteuttaminen tuotannon innovoimiseksi, 
järkeistämiseksi, parantamiseksi ja 
ohjaamiseksi ja tarvittaessa jalostamiseksi 
ja 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;

vii) tiedottaminen ja tutkimusten 
toteuttaminen tuotannon innovoimiseksi, 
järkeistämiseksi, parantamiseksi ja 
ohjaamiseksi ja tarvittaessa jalostamiseksi 
ja 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, ilmastotoimien, 
eläinten terveyden ja eläinten 
hyvinvoinnin osalta;

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

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

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

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

x) kaikkien mahdollisten sellaisten 
toimien toteuttaminen, joilla voidaan tukea, 
suojata ja edistää luonnonmukaista 
maataloutta sekä alkuperänimityksiä, 
laatumerkintöjä ja maantieteellisiä 
merkintöjä;

x) kaikkien mahdollisten sellaisten 
toimien toteuttaminen, joilla voidaan tukea, 
suojata ja edistää luonnonmukaista 
maataloutta sekä alkuperänimityksiä, 
laatumerkintöjä ja maantieteellisiä 
merkintöjä;

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

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

xii) tuotteiden terveelliseen ja 
vastuulliseen kulutukseen kannustaminen 
sisämarkkinoilla; ja/tai terveydelle 
vaarallisen käytön haitoista tiedottaminen;

xii) tuotteiden terveelliseen ja 
vastuulliseen kulutukseen kannustaminen 
sisämarkkinoilla; ja/tai terveydelle 
vaarallisen käytön haitoista tiedottaminen;

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

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

xiv) sivutuotteiden ja jätteiden hallinnan 
ja vähentämisen tukeminen.

xiv) sivutuotteiden hallinnan ja niiden 
hyödyntämistä koskevien aloitteiden ja 
jätteiden hallinnan ja vähentämisen 
tukeminen;

xv) 172 a artiklassa tarkoitettujen 
arvon jakamista koskevien 
vakiolausekkeiden vahvistaminen, mukaan 
lukien markkinabonukset ja -tappiot, ja sen 
määrittäminen, miten asianomaisten 
tuotteiden asiaankuuluvien 
markkinahintojen tai muiden 
hyödykemarkkinoiden kehitys 
kohdennetaan niiden kesken;

xv) arvon jakaumaa toimitusketjun 
toimijoiden kesken koskevien sääntöjen 
vahvistaminen, mukaan lukien 
markkinabonukset ja -tappiot, ja sen 
määrittäminen, miten asianomaisten 
tuotteiden asiaankuuluvien 
markkinahintojen tai muiden 
hyödykemarkkinoiden kehitys 
kohdennetaan; nämä säännöt voivat olla 
172 a artiklassa tarkoitettuja arvon 
jakamista koskevia vakiolausekkeita, tai 
niissä voidaan viitata taloudellisiin 
indikaattoreihin, kuten asiaankuuluviin 
tuotanto- ja markkinointikustannuksiin ja 
niiden kehitykseen, kyseisillä markkinoilla 
kirjattuihin maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden hintoihin ja niiden 
kehitykseen sekä kyseisten tuotteiden 
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määriin, koostumukseen, laatuun, 
jäljitettävyyteen tai 
vaatimustenmukaisuuteen, ja niissä on 
otettava huomioon tuotantokustannukset;
xv a) vakiolausekkeiden laatiminen niin, 
että viljelijät saavat oikeudenmukaisen 
korvauksen kustannuksista, joita 
ympäristöä, ilmastoa, eläinten terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevat muut kuin 
lainsäädännölliset vaatimukset 
aiheuttavat, mukaan lukien menetelmät 
kyseisten kustannusten laskemiseksi;

xvi) toimenpiteiden täytäntöönpano 
eläinten terveyteen, kasvinsuojeluun ja 
ympäristöön liittyvien riskien 
ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi.

xvi) toimenpiteiden täytäntöönpano ja 
edistäminen eläinten terveyteen, 
kasvinsuojeluun ja ympäristöön liittyvien 
riskien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi, 
muun muassa perustamalla ja 
hallinnoimalla keskinäisiä rahastoja tai 
osallistumalla tällaisiin rahastoihin, jotta 
viljelijöille voidaan maksaa taloudellista 
korvausta kustannuksista ja 
taloudellisista tappioista, jotka aiheutuvat 
tällaisten toimenpiteiden edistämisestä ja 
täytäntöönpanosta;
xvi a) kaupallisten suhteiden 
avoimuuden edistäminen ketjun eri 
vaiheiden välillä, erityisesti laatimalla ja 
panemalla täytäntöön teknisiä normeja ja 
valvomalla, että alan toimijat noudattavat 
niitä.

1 a. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä 
päättää myöntää useamman kuin yhden 
hyväksynnän toimialakohtaiselle 
organisaatiolle, joka toimii useilla 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla aloilla 
edellyttäen, että toimialakohtainen 
organisaatio täyttää 1 kohdassa ja 
tapauksen mukaan 3 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset kullakin toimialalla, jonka 
osalta se hakee hyväksyntää.

1 a. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä 
päättää myöntää useamman kuin yhden 
hyväksynnän toimialakohtaiselle 
organisaatiolle, joka toimii useilla 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla aloilla 
edellyttäen, että toimialakohtainen 
organisaatio täyttää 1 kohdassa ja 
tapauksen mukaan 3 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset kullakin toimialalla, jonka 
osalta se hakee hyväksyntää.

2. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltiot voivat 
syrjimättömin ja puolueettomin perustein 
päättää, että 158 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa mainittu edellytys täyttyy 
rajoittamalla toimialakohtaisten 
organisaatioiden lukumäärää alueellisesti 

2. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltiot voivat 
syrjimättömin ja puolueettomin perustein 
päättää, että 158 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa mainittu edellytys täyttyy 
rajoittamalla toimialakohtaisten 
organisaatioiden lukumäärää alueellisesti 
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tai kansallisesti, jos näin säädetään ennen 1 
päivää tammikuuta 2014 olemassa olevissa 
kansallisissa säännöissä ja kun tällä ei 
haitata sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa.

tai kansallisesti, jos näin säädetään ennen 1 
päivää tammikuuta 2014 olemassa olevissa 
kansallisissa säännöissä ja kun tällä ei 
haitata sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa.”

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, maito- ja maitotuotealalla 
jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka
a) ovat muodollisesti pyytäneet 
hyväksyntää ja joihin kuuluu edustajia 
taloudellisen toiminnan aloilta, jotka 
liittyvät raakamaidon tuotantoon ja 
vähintään yhteen seuraavista 
toimitusketjun vaiheista: maito- ja 
maitotuotealan tuotteiden jalostus tai 
kauppa, mukaan luettuna jakelu;
b) on perustettu kaikkien tai 
joidenkin a alakohdassa tarkoitettujen 
edustajien aloitteesta;
c) harjoittavat tällaisten 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
jäsenten ja kuluttajien edut huomioon 
ottaen yhdellä tai useammalla unionin 
alueella yhtä tai useampaa seuraavista 
toiminnoista:
i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden lisääminen 
muun muassa julkistamalla tilastotietoja 
aiemmin tehtyjen raakamaidon toimitusta 
koskevien sopimusten mukaisista 
hinnoista, määristä ja näiden sopimusten 
kestosta, ja tekemällä selvityksiä 
mahdollisesta tulevasta 
markkinakehityksestä alueellisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti;
ii) maito- ja maitotuotealan 
tuotteiden markkinoille saattamisen 
entistä paremman yhteensovittamisen 
edistäminen erityisesti tutkimuksen ja 
markkinatutkimusten avulla;
iii) maidon ja maitotuotteiden 
kulutuksen edistäminen ja niitä koskeva 
tiedotus sekä sisämarkkinoilla että 
ulkomaanmarkkinoilla;
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iv) potentiaalisten
v) raakamaidon myymistä ostajille tai 
jalostettujen tuotteiden toimittamista 
jakelijoille ja vähittäismyyjille koskevien, 
unionin sääntöjen mukaisten 
vakiosopimusten laatiminen ottaen 
huomioon oikeudenmukaisten 
kilpailuedellytysten toteutuminen ja 
markkinoiden vääristymisen välttäminen;
vi) tiedottaminen ja tutkimusten 
toteuttaminen tuotannon ohjaamiseksi 
tuotteisiin, jotka soveltuvat paremmin 
markkinoiden tarpeisiin ja kuluttajien 
mieltymyksiin ja odotuksiin, erityisesti 
tuotteiden laadun ja ympäristönsuojelun 
osalta;
vii) maitotuotealan 
tuotantopotentiaalin säilyttäminen ja 
kehittäminen muun muassa edistämällä 
innovointia ja tukemalla sovellettua 
tutkimusta ja kehittämistä koskevia 
ohjelmia, jotta voidaan käyttää hyväksi 
maidon ja maitotuotteiden kaikkia 
mahdollisuuksia ja erityisesti kehittää 
lisäarvoa tuovia, kuluttajien kannalta 
houkuttelevampia tuotteita;
viii) keinojen etsiminen 
eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamiseksi, muiden tuotantopanosten 
hallinnan parantamiseksi sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja 
eläinten terveyden parantamiseksi;
ix) menetelmien ja keinojen 
kehittäminen tuotteiden laadun 
parantamiseksi kaikissa tuotannon ja 
kaupan pitämisen vaiheissa;
x) luonnonmukaisen maatalouden 
potentiaalin hyödyntäminen ja tällaisen 
maatalouden sekä alkuperänimityksellä, 
laatumerkinnällä ja maantieteellisellä 
merkinnällä varustettujen tuotteiden 
tuotannon suojaaminen ja edistäminen; 
ja
xi) integroidun tuotannon tai muiden 
ympäristöä säästävien tuotantotapojen 
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edistäminen.
(3 kohta ja kaikki sen alakohdat poistetaan 
tällä tarkistuksella.)

Or. en
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Tarkistus 240
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013.
158 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

22 c) korvataan 158 artikla seuraavasti:
158 artikla ”158 artikla

Toimialakohtaisten organisaatioiden 
hyväksyminen

Toimialakohtaisten organisaatioiden 
hyväksyminen

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
pyynnöstä toimialakohtaiset organisaatiot, 
jos tällaiset organisaatiot:

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
pyynnöstä toimialakohtaiset organisaatiot, 
jos tällaiset organisaatiot:

a) täyttävät 157 artiklassa säädetyt 
vaatimukset;

a) täyttävät 157 artiklassa säädetyt 
vaatimukset;

b) harjoittavat toimintaansa yhdellä tai 
useammalla alueella asianomaisen alueen 
sisällä;

b) harjoittavat toimintaansa yhdellä tai 
useammalla alueella asianomaisen alueen 
sisällä;

c) muodostavat merkittävän osan 157 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetusta taloudellisesta toiminnasta;

c) muodostavat merkittävän osan 157 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetusta taloudellisesta toiminnasta;

c a) varmistavat 157 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen 
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toimitusketjun vaiheiden tasapuolisen 
edustuksen;

d) eivät itse harjoita tuotantoa, 
jalostusta tai kauppaa lukuun ottamatta 162 
artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

d) eivät itse harjoita tuotantoa, 
jalostusta tai kauppaa lukuun ottamatta 162 
artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka on 
hyväksytty ennen 1 päivää tammikuuta 
2014 kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
ja jotka täyttävät tämän artiklan 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset, on katsottava 157 
artiklan nojalla hyväksytyiksi 
toimialakohtaisiksi organisaatioiksi.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka on 
hyväksytty ennen 1 päivää tammikuuta 
2014 kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
ja jotka täyttävät tämän artiklan 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset, on katsottava 157 
artiklan nojalla hyväksytyiksi 
toimialakohtaisiksi organisaatioiksi.

3. Toimialakohtaiset organisaatiot, 
jotka on hyväksytty ennen 1 päivää 
tammikuuta 2014 kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja jotka eivät 
täytä tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
edellytyksiä, voivat jatkaa toimintaansa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 1 
päivään tammikuuta 2015 saakka.

3. Toimialakohtaiset organisaatiot, 
jotka on hyväksytty ennen 1 päivää 
tammikuuta 2014 kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja jotka eivät 
täytä tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
edellytyksiä, voivat jatkaa toimintaansa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 1 
päivään tammikuuta 2015 saakka.

4. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 olemassa olevat 
toimialakohtaiset organisaatiot kaikilla 
aloilla riippumatta siitä, onko ne 
hyväksytty pyynnöstä vai perustettu lailla, 
vaikka ne eivät täytä 157 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan tai 157 artiklan 3 kohdan b 
alakohdan edellytystä.

4. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 olemassa olevat 
toimialakohtaiset organisaatiot kaikilla 
aloilla riippumatta siitä, onko ne 
hyväksytty pyynnöstä vai perustettu lailla, 
vaikka ne eivät täytä 157 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan tai 157 artiklan 3 kohdan b 
alakohdan edellytystä.

5. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät 
toimialakohtaisen järjestön 1 kohdan tai 2 
kohdan mukaisesti, niiden on

5. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät 
toimialakohtaisen järjestön 1 kohdan tai 2 
kohdan mukaisesti, niiden on

a) päätettävä hyväksymisen 
myöntämisestä neljän kuukauden kuluessa 
siitä, kun hakemus ja kaikki sitä tukevat 
asianmukaiset todisteet on jätetty; tämä 
hakemus on jätettävä siinä jäsenvaltiossa, 
jossa organisaation päätoimipaikka on;

a) päätettävä hyväksymisen 
myöntämisestä neljän kuukauden kuluessa 
siitä, kun hakemus ja kaikki sitä tukevat 
asianmukaiset todisteet on jätetty; tämä 
hakemus on jätettävä siinä jäsenvaltiossa, 
jossa organisaation päätoimipaikka on;

b) suoritettava määritteleminsä 
väliajoin tarkastuksia varmistaakseen, että 
hyväksytyt toimialakohtaiset organisaatiot 
täyttävät niiden hyväksymiselle asetetut 
edellytykset;

b) suoritettava määritteleminsä 
väliajoin tarkastuksia varmistaakseen, että 
hyväksytyt toimialakohtaiset organisaatiot 
täyttävät niiden hyväksymiselle asetetut 
edellytykset;

c) määrättävä kyseiselle 
organisaatiolle vahvistamiaan 

c) määrättävä kyseiselle 
organisaatiolle vahvistamiaan 
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seuraamuksia, jos säännöksiä ei ole 
noudatettu tai jos tässä luvussa säädettyjen 
toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenee 
sääntöjenvastaisuuksia, sekä päätettävä 
tarvittaessa siitä, peruutetaanko 
hyväksyntä;

seuraamuksia, jos säännöksiä ei ole 
noudatettu tai jos tässä luvussa säädettyjen 
toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenee 
sääntöjenvastaisuuksia, sekä päätettävä 
tarvittaessa siitä, peruutetaanko 
hyväksyntä;

d) peruutettava hyväksyntä, mikäli 
tässä artiklassa säädetyt vaatimukset ja 
hyväksymisedellytykset eivät enää täyty;

d) peruutettava hyväksyntä, mikäli 
tässä artiklassa säädetyt vaatimukset ja 
hyväksymisedellytykset eivät enää täyty;

e) ilmoitettava komissiolle vuosittain 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 
edellisen kalenterivuoden aikana 
tekemistään hyväksymisen myöntämistä, 
epäämistä tai peruuttamista koskevista 
päätöksistä.

e) ilmoitettava komissiolle vuosittain 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 
edellisen kalenterivuoden aikana 
tekemistään hyväksymisen myöntämistä, 
epäämistä tai peruuttamista koskevista 
päätöksistä.”

Or. en
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Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka – YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013.
163 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 d) lisätään artikla seuraavasti:
”163 a artikla
Viinialan toimialakohtaisten 
organisaatioiden hyväksyminen
1. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä 
hyväksyä viinialan toimialakohtaiset 
kansalliset tai tuotantoaluekohtaiset 
organisaatiot, jos tällaiset organisaatiot
a) muodostuvat tuotantoon ja 
vähintään yhteen seuraavista 
toimitusketjun vaiheista liittyvien 
taloudellisten toimien edustajista: yhden 
tai useamman alan tuotteiden jalostus tai 
kauppa, myös jakelu;
b) täyttävät 157 artiklan b ja c 
kohdassa säädetyt vaatimukset.
Kun kyseessä ovat tuotteet, joilla on 
unionin lainsäädännössä tunnustettu 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
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maantieteellinen merkintä, ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 
taloudellisen toiminnan edustajiin voi 
kuulua 95 artiklassa tarkoitettuja 
hakijoita.
2. Jos jäsenvaltiot käyttävät 
mahdollisuutta hyväksyä viinialan 
toimialakohtaisia organisaatioita tämän 
artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, 
158 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.”

Or. en


