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14.10.2020 A8-0198/242

Tarkistus 242
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-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 e alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013 
164 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

22 e) Korvataan 164 artikla seuraavasti:
164 artikla ”164 artikla

Sääntöjen soveltamisalan laajentaminen Sääntöjen soveltamisalan laajentaminen

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

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

2. Tätä jaksoa sovellettaessa 2. Tätä jaksoa sovellettaessa 
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'talousalueella' tarkoitetaan maantieteellistä 
aluetta, joka muodostuu vierekkäisistä tai 
läheisistä tuotantoalueista, joilla on 
samanlaiset tuotannon ja kaupan pitämisen 
edellytykset.

’talousalueella’ tarkoitetaan 
maantieteellistä aluetta, joka muodostuu 
vierekkäisistä tai läheisistä 
tuotantoalueista, joilla on samanlaiset 
tuotannon ja kaupan pitämisen 
edellytykset, tai, kun on kyse suojatulla 
alkuperänimityksellä tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä 
varustetuista tuotteista, tuote-eritelmässä 
vahvistettua maantieteellistä aluetta.

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

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

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

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

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

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

ii) muissa tapauksissa vähintään kaksi 
kolmasosaa, ja

ii) muissa tapauksissa vähintään kaksi 
kolmasosaa, ja

b) tuottajaorganisaatioiden 
tapauksessa yli 50 prosenttia 
asianomaisista tuottajista.

b) tuottajaorganisaatioiden 
tapauksessa yli 50 prosenttia 
asianomaisista tuottajista.

Kuitenkin toimialakohtaisten 
organisaatioiden osalta, jos kyseisen 
tuotteen tai kyseisten tuotteiden 
tuotantomäärän, kaupan tai jalostuksen 
määrittäminen osuudellisesti aiheuttaa 
käytännön ongelmia, jäsenvaltio voi 
vahvistaa kansallisia sääntöjä ensimmäisen 
alakohdan a alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetun erityisen edustavuuden 
määrittämiseksi.

Kuitenkin toimialakohtaisten 
organisaatioiden osalta, jos kyseisen 
tuotteen tai kyseisten tuotteiden 
tuotantomäärän, kaupan tai jalostuksen 
määrittäminen osuudellisesti aiheuttaa 
käytännön ongelmia, jäsenvaltio voi 
vahvistaa kansallisia sääntöjä ensimmäisen 
alakohdan a alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetun erityisen edustavuuden 
määrittämiseksi.

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

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

4. Säännöillä, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 

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

pyytää 1 kohdassa säädetyllä tavalla, on 
oltava jokin seuraavista tavoitteista:

a) tuotannon ja markkinoiden 
tuntemus;

a) tuotannon ja markkinoiden 
tuntemus;

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

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

c) unionin sääntöjen kanssa 
yhteensopivien vakiosopimusten 
laatiminen;

c) unionin sääntöjen kanssa 
yhteensopivien vakiosopimusten ja arvon 
jakamista ja oikeudenmukaista korvausta 
koskevien lausekkeiden laatiminen;

c a) sellaisten viinialan 
mallisopimusten tai lausekkeiden 
laatiminen, jotka ovat unionin sääntöjen 
mukaisia ja joihin voi sisältyä yli 60 
päivän maksuaikoja, poiketen siitä, mitä 
direktiivin (EU) 2019/633 3 artiklan 1 
kohdassa säädetään, pullottamattomien 
viinien ostamiseksi osana tuottajan tai 
jälleenmyyjän ja viinin suoran ostajan 
välisiä kirjallisia monivuotisia sopimuksia 
tai sopimuksia, joista tulee monivuotisia, 
edellyttäen, että kyseisiä määräaikoja 
koskevia lausekkeita on pidennetty ennen 
31 päivää lokakuuta 2021;

d) markkinointi; d) markkinointi;

e) ympäristönsuojelu; e) ympäristönsuojelu;

f) toimenpiteet tuotteiden potentiaalin 
edistämiseksi ja hyödyntämiseksi;

f) toimenpiteet tuotteiden potentiaalin 
edistämiseksi ja hyödyntämiseksi;

g) luonnonmukaisen maatalouden, 
alkuperänimitysten, laatumerkintöjen ja 
maantieteellisten merkintöjen suojaamista 
koskevat toimet;

g) luonnonmukaisen maatalouden, 
alkuperänimitysten, laatumerkintöjen ja 
maantieteellisten merkintöjen suojaamista 
koskevat toimet;

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

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

i) tutkimukset tuotteiden laadun 
parantamiseksi;

i) tutkimukset tuotteiden laadun 
parantamiseksi;

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

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

k) vähimmäislaatujen sekä 
pakkaamista ja esillepanoa koskevien 
vähimmäisvaatimusten määrittely;

k) pakkaamista ja esillepanoa 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittely;

l) varmennettujen siementen käyttö ja 
tuotteiden laadun valvonta;

l) varmennettujen siementen käyttö 
tuotteille, jotka eivät kuulu asetuksen 
(EU) 2018/848 soveltamisalaan, ja 
tuotteiden laadun valvonta;

m) eläinten ja kasvien terveys ja 
elintarvikkeiden turvallisuus;

m) kasvien terveyteen, eläinten 
terveyteen, elintarviketurvallisuuteen tai 
ympäristöön liittyvien riskien 
ehkäiseminen ja hallinta erityisesti 
perustamalla keskinäisiä rahastoja tai 
maksamalla osuuksia tällaisiin 
rahastoihin;

n) sivutuotteiden hallinta. n) sivutuotteiden hallinta ja 
hyödyntäminen;
n a) sellaisten teknisten vaatimusten 
laatiminen, täytäntöönpano ja valvonta, 
joilla voidaan arvioida täsmällisesti 
tuotteen ominaisuuksia.

Kyseiset säännöt eivät saa aiheuttaa 
vahinkoa asianomaisen jäsenvaltion tai 
unionin muille toimijoille, niillä ei saa olla 
mitään 210 artiklan 4 kohdassa lueteltuja 
vaikutuksia eivätkä ne saa olla muutoin 
ristiriidassa voimassa olevien unionin 
lainsäädännön tai kansallisten sääntöjen 
kanssa.

Kyseiset säännöt eivät soveltuvin osin 
rajoita asetuksen (EU) 2018/848 
soveltamista. Ne eivät saa aiheuttaa 
vahinkoa asianomaisen jäsenvaltion tai 
unionin muille toimijoille, ne eivät saa 
estää uusia toimijoita pääsemästä 
markkinoille, niillä ei saa olla mitään 
210 artiklan 4 kohdassa lueteltuja 
vaikutuksia, eivätkä ne saa olla muutoin 
ristiriidassa voimassa olevien unionin 
lainsäädännön tai kansallisten sääntöjen 
kanssa.

4 a. Kun komissio antaa tämän 
asetuksen 222 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksen, jolla sallitaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 101 artiklan 1 kohdan 
soveltamatta jättäminen tämän asetuksen 
222 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin ja päätöksiin, kyseisiä 
sopimusten ja päätösten soveltamisalaa 
voidaan laajentaa tämän artiklan ehtojen 
mukaisesti.
4 b. Kun jäsenvaltio laajentaa 
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1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
soveltamisalaa, kyseisen organisaation on 
otettava käyttöön oikeasuhteiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
varmistaa kyseisten sopimusten 
laajennuksella pakollisiksi tehtyjen 
sääntöjen noudattaminen.

5. Edellä 1 kohdassa esitettyjen 
sääntöjen soveltamisalan laajentaminen on 
saatettava laajalti toimijoiden tietoon 
julkaisemalla ne kokonaisuudessaan 
asianomaisen jäsenvaltion virallisessa 
lehdessä.

5. Edellä 1 kohdassa esitettyjen 
sääntöjen soveltamisalan laajentaminen on 
saatettava laajalti toimijoiden tietoon 
julkaisemalla ne kokonaisuudessaan 
asianomaisen jäsenvaltion virallisessa 
lehdessä.

6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän artiklan mukaisesti 
tehdyistä päätöksistä.

6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista tämän artiklan 
mukaisesti tehdyistä päätöksistä.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Tarkistus 243
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-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 f alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
167 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

22 f) Korvataan 167 artikla seuraavasti:
167 artikla ”167 artikla

Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 
yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 
yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi

1. Viinin sekä rypäleiden, rypäleen 
puristemehujen ja viinien, joista ne ovat 
peräisin, yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 157 ja 
158 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemillä päätöksillä vahvistaa kaupan 
pitämistä koskevia sääntöjä tarjonnan 
sääntelemiseksi.

1. Viinin sekä rypäleiden, rypäleen 
puristemehujen ja viinien, joista ne ovat 
peräisin, yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 
tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 163 a 
ja 158 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
tekemillä päätöksillä vahvistaa kaupan 
pitämistä koskevia sääntöjä tarjonnan 
sääntelemiseksi.

Näiden sääntöjen tulee olla tavoitteeseen 
nähden oikeasuhtaisia eivätkä ne saa

Näiden sääntöjen tulee olla tavoitteeseen 
nähden oikeasuhtaisia eivätkä ne saa

a) liittyä mihinkään liiketoimeen 
asianomaisen tuotteen ensimmäisen 

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

b) sallia hintojen edes ohjeellista 
vahvistamista tai suosittamista;

b) sallia hintojen edes ohjeellista 
vahvistamista tai suosittamista;

c) johtaa siihen, että vuosikerrasta ei 
ole käytettävissä suurta osaa, joka muussa 
tapauksessa olisi käytettävissä;

c) johtaa siihen, että vuosikerrasta ei 
ole käytettävissä suurta osaa, joka muussa 
tapauksessa olisi käytettävissä;

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

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

2. Edellä 1 kohdassa esitetyt säännöt 
on saatettava laajalti toimijoiden tietoon 
julkaisemalla ne kokonaisuudessaan 
asianomaisen jäsenvaltion virallisessa 
lehdessä.

2. Edellä 1 kohdassa esitetyt säännöt 
on saatettava laajalti toimijoiden tietoon 
julkaisemalla ne kokonaisuudessaan 
asianomaisen jäsenvaltion virallisessa 
lehdessä.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän artiklan mukaisesti 
tehdyistä päätöksistä.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista tämän artiklan 
mukaisesti tehdyistä päätöksistä.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Tarkistus 244
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 g alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
172 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 g) Lisätään artikla seuraavasti:
”172 a artikla
Toimialaorganisaatioiden arvon 
jakaminen
Viljelijät, mukaan luettuina 
viljelijäyhdistykset, ja niiden ensiostaja 
sekä yksi tai useampi yritys, joista kukin 
toimii tuotannon, jalostuksen tai 
jakeluketjun eri tasoilla, voivat sopia 
arvon jakamista koskevista lausekkeista, 
mukaan lukien markkinabonukset ja -
tappiot, joissa määritellään, miten 
asianomaisten tuotteiden asiaankuuluvien 
markkinahintojen tai muiden 
hyödykemarkkinoiden kehitys 
kohdennetaan niiden kesken 
tuotantokustannukset huomioon ottaen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
erityisten arvon jakamista koskevien 
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lausekkeiden soveltamista sokerialalla.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Tarkistus 245
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 h alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
172 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 h) Lisätään artikla seuraavasti:
”172 b artikla 
Suojatulla alkuperänimityksellä tai 
suojatulla maantieteellisellä merkinnällä 
varustettujen tuotteiden arvon jakaminen
Kun kyseessä ovat tuotteet, joilla on 
unionin lainsäädännössä tunnustettu 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä, 157 artiklan 
mukaisesti hyväksytyt 
toimialaorganisaatiot voivat vahvistaa 
tuotannon ja tarvittaessa jalostuksen ja 
kaupan pitämisen eri vaiheissa 
toimijoiden välistä arvonjakoa koskevia 
sääntöjä, joiden osalta ne voivat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 101 artiklan 1 kohdasta 
poiketen pyytää voimassaolon jatkamista 
tämän asetuksen 164 artiklan 1 kohdan 
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nojalla.
Näiden jatkettujen sopimusten, päätösten 
tai sovittujen käytäntöjen on oltava 
tavoitteeseen nähden oikeasuhtaisia, 
eivätkä ne saa
a) sisältää kuluttajille myytävien 
lopputuotteiden hintojen määrittelyä;
b) poistaa kilpailua merkittävältä 
osalta asianomaisia tuotteita;
c) luoda liiallista epätasapainoa kyseisen 
alan arvoketjun eri vaiheiden välille.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Tarkistus 246
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-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 – 26 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
IV osa – I luku – 206 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a) Lisätään artikla seuraavasti:
”206 a artikla
Tappiollinen jälleenmyynti
1. Edellä 1 artiklan 2 kohdassa 
luetelluilta aloilta peräisin olevia 
maataloustuotteita ei saa jälleenmyydä 
tappiolla.
2. Jäsenvaltiot voivat 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa sallia poikkeuksia 1 kohdasta 
tapauksissa, joissa kyseessä on 
maataloustuotteiden jälleenmyynti 
tappiolla elintarvikejätteen välttämiseksi.
Tasapuolisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa 227 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 
tätä asetusta vahvistamalla perusteet 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille 
elintarvikejätteeseen liittyville 
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poikkeuksille.
3. Tässä artiklassa tarkoitetaan
a) ’tappiollisella jälleenmyynnillä’ 
maataloustuotteiden myyntiä alle 
nettomääräisen ostohinnan, kun 
nettomääräisellä ostohinnalla 
tarkoitetaan laskun mukaista ostohintaa, 
johon on lisätty kuljetuskustannukset ja 
liiketoimesta perityt verot ja josta on 
vähennetty tavarantoimittajan ostajalle 
myöntämien taloudellisten etujen 
suhteellinen osuus;
b) ’elintarvikejätteellä’ kaikkia 
elintarvikkeita, sellaisena kuin ne on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 
2 artiklassa, joista on tullut jätettä.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Tarkistus 247
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-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 – 26 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
220 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

26 b) Korvataan 220 artikla seuraavasti:
220 artikla ”220 artikla

Eläintauteihin ja kansanterveyden taikka 
eläinten tai kasvien terveyden riskeistä 
johtuvaan kuluttajien luottamuksen 
menettämiseen liittyvät toimenpiteet

Eläin- ja kasvitauteihin ja kasvien 
tuholaisiin ja kansanterveyden taikka 
eläinten tai kasvien terveyden riskeistä 
johtuvaan kuluttajien luottamuksen 
menettämiseen liittyvät toimenpiteet

1. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 
poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä 
asianomaisille markkinoille seuraavien 
seikkojen ottamiseksi huomioon:

1. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 
poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä 
asianomaisille markkinoille seuraavien 
seikkojen ottamiseksi huomioon:

a) unionin sisäisen ja kolmansien 
maiden kanssa käytävän kaupan 
rajoitukset, joita voi aiheutua eläintautien 
leviämisen estämistoimenpiteistä, ja

a) unionin sisäisen ja kolmansien 
maiden kanssa käytävän kaupan 
rajoitukset, joita voi aiheutua eläintautien 
tai kasvitautien tai kasvien tuholaisten 
leviämisen estämistoimenpiteistä, ja

b) vakavat markkinahäiriöt, jotka 
liittyvät suoraan kansanterveyden taikka 
eläinten tai kasvien terveyden ja tautien 

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

riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 229 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.”

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 229 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan millä 
tahansa seuraavista aloista:

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan 
kaikkiin muihin maataloustuotteisiin 
lukuun ottamatta liitteessä I olevan XXIV 
osan 2 jaksossa lueteltuja tuotteita.

a) naudanliha;
b) maito ja maitotuotteet;
c) sianliha;
d) lampaan- ja vuohenliha;
e) munat;
f) siipikarjanliha.
Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohdassa säädettyjä 
toimenpiteitä, jotka liittyvät 
kansanterveyden tai kasvien terveyden 
riskeistä johtuvaan kuluttajien 
luottamuksen menettämiseen, sovelletaan 
myös kaikkiin muihin maataloustuotteisiin 
lukuun ottamatta liitteessä I olevan XXIV 
osan 2 jaksossa lueteltuja tuotteita.

Siirretään komissiolle valta antaa 228 
artiklassa tarkoitettua kiireellistä 
menettelyä noudattaen delegoituja 
säädöksiä, joilla laajennetaan tämän 
kohdan kahden ensimmäisen alakohdan 
tuoteluetteloa.

Siirretään komissiolle valta antaa 228 
artiklassa tarkoitettua kiireellistä 
menettelyä noudattaen delegoituja 
säädöksiä, joilla laajennetaan tämän 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden luetteloa.

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

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

4. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa säädettyjä 
toimenpiteitä voidaan toteuttaa ainoastaan, 
jos asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut 
terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteitä 
taudin nopeaa pysäyttämistä varten ja 
ainoastaan niin laajoina ja niin pitkäksi 
aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen 

4. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa säädettyjä 
toimenpiteitä voidaan toteuttaa ainoastaan, 
jos asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut 
terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteitä ja 
kasvien terveyteen liittyviä toimenpiteitä 
taudin nopeaa pysäyttämistä sekä 
tuholaisten valvontaa, hallintaa tai 
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asianomaisten markkinoiden tukemiseksi. hävittämistä varten ja ainoastaan niin 
laajoina ja niin pitkäksi aikaa kuin on 
ehdottomasti tarpeen asianomaisten 
markkinoiden tukemiseksi.

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

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

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

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

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Tarkistus 248
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 – 26 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
222 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 c) Lisätään artikla seuraavasti:
”222 a artikla 
Markkinahäiriöiden seuranta- ja 
hallintasuunnitelmat
1. SEUT-sopimuksen 39 artiklassa 
vahvistettujen YMP:n tavoitteiden ja 
erityisesti tämän asetuksen 1 a artiklan b 
alakohdassa tarkoitetun markkinoiden 
vakauttamista koskevan erityistavoitteen 
saavuttamiseksi komissio laatii 
markkinahäiriöiden seurantaa ja 
hallintaa koskevat suunnitelmat, joissa 
määritellään sen interventiostrategia 
kullekin tämän asetuksen 1 artiklassa 
tarkoitetulle maataloustuotteelle.
2. Komissio perustaa 
interventiostrategiansa 218 a artiklassa 
tarkoitetun EU:n maatalousmarkkinoiden 
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seurantakeskuksen työhön, myös 218 b 
artiklassa säädettyyn 
varhaisvaroitusjärjestelmään.
3. Markkinahäiriöiden ilmetessä 
komissio ottaa oikea-aikaisesti ja 
tehokkaasti käyttöön V osan I luvussa 
säädetyt poikkeukselliset toimenpiteet, 
tarvittaessa II osan I osastossa säädettyjen 
markkinoiden interventiotoimenpiteiden 
lisäksi, jotta kyseisten markkinoiden 
tasapaino voidaan palauttaa nopeasti ja 
asianmukaisimmalla tavalla kunkin 
asianomaisen alan osalta.
4. Komissio laatii tuloskehyksen, 
jonka avulla voidaan raportoida, seurata 
ja arvioida markkinahäiriöiden seurantaa 
ja hallintaa koskevia suunnitelmia niiden 
täytäntöönpanon aikana.
5. Komissio julkaisee vuosittain 
viimeistään 30 päivänä marraskuuta 
kertomuksen markkinahäiriöiden 
seurantaa ja hallintaa koskevien 
suunnitelmien täytäntöönpanosta sekä 
interventiostrategiansa parantamisesta.
Vuosikertomus esitetään vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
sen tarkoituksena on arvioida 
suunnitelman toimivuutta tässä 
asetuksessa säädettyjen välineiden 
vaikutuksen, vaikuttavuuden, 
tehokkuuden ja johdonmukaisuuden 
osalta sekä sitä, miten komissio on 
käyttänyt sille kuuluvia oikeuksia ja 
talousarviota markkinahäiriöiden 
seurannan, ehkäisemisen ja hallinnan 
osalta.”

Or. en


