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15.10.2020 A8-0198/265

Tarkistus 265
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Eric Andrieu

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
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kun otetaan huomioon toistuvat 
häiriöt maatalousmarkkinoilla, erityisesti 
maito- ja sokerialalla, komission olisi 
markkinoiden vakauttamiseksi, 
maatalousväestön kohtuullisen elintason 
varmistamiseksi ja ruokasuvereniteetin 
säilyttämiseksi tarkasteltava uusien 
vahvojen sääntelytoimenpiteiden 
mahdollisuutta. Näihin toimenpiteisiin 
voisi sisältyä uusien tarjonnan 
sääntelyvälineiden käyttöönotto, aiemman 
kiintiöjärjestelmän parantaminen tai 
suhdanteita tasoittavan tuen käyttöönotto. 
Näiden välineiden avulla olisi mahdollista 
vakauttaa ja turvata tuottajien tulot sekä 
suojautua rakenteelliselta ylituotannolta, 
mitkä ovat välttämättömiä edellytyksiä 
sille, että vihreän kehityksen ohjelman 
tavoite maatalouden siirtymästä toteutuu.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Tarkistus 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 a) lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Neuvosto käyttää julkisen 
interventiohinnan tason vahvistaessaan 
objektiivisia ja avoimia perusteita, jotka 
ovat maatalousväestön kohtuullisen 
elintason varmistamista koskevan 
tavoitteen mukaisia Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 39 
artiklan mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään neuvoston päätöksenteon avoimuutta.
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15.10.2020 A8-0198/267

Tarkistus 267
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 – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
23 artikla:

Komission teksti Tarkistus

b a) muutetaan 23 artikla seuraavasti:
i) korvataan 3 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
”b) kulutukseen tarkoitettu maito ja sen 
laktoosittomat versiot sekä maidon 
kasvipohjaiset vaihtoehdot.”
ii) korvataan 6 kohta seuraavasti:
”6. Koulujärjestelmässä jaettavat tuotteet 
eivät saa sisältää mitään seuraavista:
a) lisätty sokeri;
b) lisätty suola;
c) lisätty rasva;
d) lisätyt makeutusaineet;
e) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1333/2008(1 a) 
määritellyt lisätyt keinotekoiset 
arominvahventeet E 620–E 650.”
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 
päivänä joulukuuta 2008, 
elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 
31.12.2008, s. 16).

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen osan i) tarkoituksena on mahdollistaa se, että koulujärjestelmissä voidaan 
asettaa saataville maidon kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Osan ii) tarkoituksena on varmistaa, 
että mitkään koulujärjestelmässä jaetut tuotteet eivät saa sisältää lisättyä sokeria, suolaa, 
rasvaa, makeutusaineita tai asiaa koskevia arominvahventeita ilman mitään poikkeuksia. Sillä 
poistetaan asetuksessa 1308/2013 olevan nykyisen artiklan toinen alakohta, jossa annetaan 
jäsenvaltiolle mahdollisuus pyytää terveys- ja ravitsemusasioista vastaavilta kansallisilta 
viranomaisiltaan lupa näille lisäaineille.
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15.10.2020 A8-0198/268

Tarkistus 268
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 – 9 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
93 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

v) joka on saatu Vitis vinifera -lajiin 
tai Vitis Labrusca -lajiin kuuluvista 
rypälelajikkeista tai Vitis vinifera -lajin tai 
Vitis Labrusca -lajin ja muiden Vitis-
suvun lajien välisestä risteytyksestä.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua estää muiden kuin Vitis vinifera -lajin lajikkeita hyötymästä 
alkuperänimityksistä. Lajikkeita, kuten ”Uhudler” tai ”fragolino”, on perinteisesti viljelty 
tietyillä Euroopan alueilla, missä ne ovat tärkeä osa paikallista kulttuuria ja sosiaalis-
taloudellisesti merkittäviä. Kyseisiä lajikkeita olisi suojeltava väärinkäytöltä tarkoilla 
tuotantoeritelmillä, ja näin varmistettaisiin myös korkeat laatunormit.
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15.10.2020 A8-0198/269

Tarkistus 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 – 22 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013.
148 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 a) korvataan 148 artikla seuraavasti:
”148 artikla
Sopimussuhteet maito- ja maitotuotealalla
1. Jos jäsenvaltio päättää, että jokaisen 
sen alueella tapahtuvan raakamaidon 
toimituksen tuottajalta raakamaidon 
jalostajalle on kuuluttava osapuolten 
välisen kirjallisen sopimuksen piiriin, 
ja/tai päättää, että ensiostajan on tehtävä 
kirjallinen tarjous tuottajan toimittamaa 
raakamaitoa koskevan sopimuksen 
tekemisestä, tällaisen sopimuksen ja/tai 
tarjouksen sopimuksen tekemisestä on 
täytettävä 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset.
Jos jäsenvaltio päättää, että raakamaidon 
toimitusten tuottajalta raakamaidon 
jalostajalle on kuuluttava osapuolten 
välisen kirjallisen sopimuksen piiriin, sen 
on myös päätettävä, mikä tai mitkä 
toimituksen vaiheet kuuluvat tällaisen 
sopimuksen piiriin, jos raakamaidon 
toimitus tapahtuu yhden tai useamman 
kerääjän toimesta.
Tässä artiklassa ja 105 artiklassa 
’kerääjällä’ tarkoitetaan yritystä, joka 
kuljettaa raakamaidon tuottajalta tai 
toiselta kerääjältä raakamaidon 
jalostajalle tai toiselle kerääjälle, jos 
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raakamaidon omistusoikeus siirtyy 
kussakin tapauksessa.
1a. Jos jäsenvaltiot eivät hyödynnä tämän 
artiklan 1 kohdassa tarjottuja 
mahdollisuuksia, tuottaja, 
tuottajaorganisaatio tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
voivat vaatia, että kaiken raakamaidon 
toimittamisen raakamaidon jalostajalle on 
perustuttava osapuolten väliseen 
kirjalliseen sopimukseen ja/tai siitä on 
saatava ensiostajilta kirjallinen tarjous 
sopimuksen tekemisestä edellytyksin, 
jotka on esitetty tämän artiklan 4 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa.
Jos ensiostaja on suosituksessa 
2003/361/EY tarkoitettu mikroyritys tai 
pieni tai keskisuuri yritys, sopimus ja/tai 
tarjous sopimuksen tekemisestä ei ole 
pakollinen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta osapuolten mahdollisuutta 
hyödyntää toimialakohtaisen 
organisaation laatimaa vakiosopimusta.
2. Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettu 
sopimus ja/tai tarjous sopimuksen 
tekemisestä on:
a) tehtävä ennen toimitusta;
b) tehtävä kirjallisesti; ja
c) sen on sisällettävä erityisesti seuraavat 
seikat:
i) toimituksesta maksettava hinta
– jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa 
vahvistettu, ja/tai
– joka on laskettava yhdistämällä 
sopimuksessa mainittuja eri tekijöitä, 
joihin kuuluvat markkinatilanteen 
vaihtelua kuvaavat merkityksellisiin 
tuotanto- ja markkinakustannuksiin 
perustuvat ja niihin viittaavat 
asiaankuuluvat ja helposti ymmärrettävät 
indikaattorit ja talousindeksit sekä 
lopullisen hinnan laskentamenetelmä, 
jotka ovat helposti saatavilla ja 
ymmärrettäviä, toimitettu määrä ja 
toimitetun raakamaidon laatu tai 
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koostumus.
Tätä varten ne jäsenvaltiot, jotka ovat 
päättäneet soveltaa 1 kohtaa, voivat 
määrittää tuotannosta ja 
elintarvikeketjusta tehtyjen ajantasaisten 
tutkimusten ja objektiivisten kriteerien 
perusteella indikaattorit niiden 
määrittämiseksi minä tahansa 
ajankohtana;
ii) raakamaidon määrä, joka voidaan 
toimittaa tai on toimitettava, sekä 
tällaisten toimitusten ajankohta. 
Sopimussakon alennusta ei voida asettaa 
kuukausittaisista laiminlyönneistä;
iii) sopimuksen kesto, jolloin sopimus voi 
olla joko määräaikainen tai toistaiseksi 
voimassa oleva siten, että sopimukseen 
sisällytetään irtisanomislauseke; iv) 
maksuaikoja ja -menettelyjä koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot;
v) raakamaidon keräämis- tai 
toimittamisjärjestelyt; ja
vi) ylivoimaisen esteen sattuessa 
sovellettavat säännöt.
3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 1 a kohdassa 
säädetään, sopimusta ja/tai tarjousta 
sopimuksen tekemisestä ei vaadita silloin, 
kun osuuskunnan jäsen toimittaa 
raakamaidon osuuskunnalle, jonka jäsen 
hän on, jos kyseisen osuuskunnan 
sääntöihin tai näillä säännöillä 
vahvistettuihin taikka niistä johdettuihin 
sääntöihin ja päätöksiin sisältyy 
määräyksiä, jotka vaikutuksiltaan 
vastaavat 2 kohdan a, b ja c alakohdan 
säännöksiä.
4. Kaikista raakamaidon tuottajien, 
kerääjien tai jalostajien tekemien 
raakamaidon toimitusta koskevien 
sopimusten ehdoista, 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetut ehdot mukaan 
luettuina, voidaan vapaasti neuvotella 
osapuolten kesken.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, sovelletaan yhtä 
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tai useampaa seuraavista:
a) jos jäsenvaltio päättää tehdä 
raakamaidon toimituksia koskevan 
kirjallisen sopimuksen pakolliseksi 1 
kohdan mukaisesti, se voi vahvistaa
i) sopimuspuolille velvoitteen sopia tietyn 
toimitetun määrän ja tästä toimituksesta 
maksettavan hinnan välisestä suhteesta;
ii) vähimmäiskeston, jota sovelletaan 
ainoastaan tuottajan ja raakamaidon 
ensiostajan välisiin kirjallisiin 
sopimuksiin; vähimmäiskeston on oltava 
vähintään kuusi kuukautta, eikä se saa 
haitata sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa;
b) jos jäsenvaltio päättää, että 
raakamaidon ensiostajan on 1 kohdan 
mukaisesti tehtävä tuottajalle kirjallinen 
tarjous sopimuksen tekemisestä, se voi 
säätää, että tarjouksen on sisällettävä 
kansallisessa lainsäädännössä tältä osin 
vahvistettu sopimuksen vähimmäiskesto; 
vähimmäiskeston on oltava vähintään 
kuusi kuukautta, eikä se saa haitata 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.
Toinen alakohta ei rajoita tuottajan 
oikeutta kieltäytyä tällaisesta 
vähimmäiskestosta, jos kieltäytyminen 
tehdään kirjallisesti. Tällöin osapuolet 
voivat vapaasti neuvotella kaikista 
sopimuksen ehdoista, 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetut ehdot mukaan 
luettuina.
5. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät tässä 
artiklassa tarkoitettuja vaihtoehtoja, on 
ilmoitettava komissiolle, miten niitä 
sovelletaan.
6. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan toimenpiteet, jotka ovat 
tarpeen tämän artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdan sekä 3 kohdan yhdenmukaista 
soveltamista varten, sekä toimenpiteet, 
jotka liittyvät jäsenvaltioiden tämän 
artiklan mukaisesti tekemiin ilmoituksiin. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
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hyväksytään 229 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan sopimuksia koskeva sanamuoto, tässä 2 kohdan c alakohdan i 
alakohdan toisessa luetelmakohdassa, yhdenmukaiseksi 157 artiklaa koskevaan 
kompromissiin sisältyvän sopimuksia koskevan sanamuodon kanssa. Johdonmukaisuuden 
vuoksi on varmistettava, että lopullisen hinnan laskentamenetelmä sisällytetään 
johdonmukaisesti erityyppisiin sopimuksiin eri aloilla.
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15.10.2020 A8-0198/270

Tarkistus 270
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 – 22 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
149 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 b) korvataan 149 artikla seuraavasti:
”149 artikla
Sopimussuhteet maito- ja maitotuotealalla
1. Jäljempänä olevan 161 artiklan 1 
kohdan mukaisesti hyväksytty maito- ja 
maitotuotealan tuottajaorganisaatio voi 
neuvotella tuottajajäsentensä puolesta 
raakamaidon toimittamista tuottajalta 
raakamaidon jalostajalle tai 148 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa 
tarkoitetulle kerääjälle koskevan 
sopimuksen, joka kattaa jäsenten koko 
yhteistuotannon tai osan siitä.
2. Tuottajaorganisaatio voi käydä 
neuvotteluja
a) riippumatta siitä, siirretäänkö 
raakamaidon omistusoikeus tuottajalta 
tuottajaorganisaatiolle;
b) riippumatta siitä, onko neuvoteltu hinta 
sama joidenkin tai kaikkien 
tuottajajäsenten yhteistuotannolle;
c) jos tietyn tuottajaorganisaation osalta 
täyttyvät kaikki seuraavat edellytykset:
i) tällaisten neuvottelujen kohteena 
olevan raakamaidon määrä on enintään 
7,5 prosenttia unionin 
kokonaistuotannosta,
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ii) neuvottelujen kohteena olevan 
raakamaidon tietyssä jäsenvaltiossa 
tuotettu määrä on enintään 45 prosenttia 
kyseisen jäsenvaltion kansallisesta 
kokonaistuotannosta, ja
iii) neuvottelujen kohteena olevan 
raakamaidon tietyssä jäsenvaltiossa 
tuotettu määrä on enintään 45 prosenttia 
kyseisen jäsenvaltion kansallisesta 
kokonaistuotannosta, ja
d) jos asianomaiset tuottajat eivät ole 
minkään muun sellaisen 
tuottajaorganisaation jäseniä, joka niin 
ikään neuvottelee tällaisia sopimuksia 
niiden puolesta; jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin myöntää poikkeuksia tästä 
edellytyksestä asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, joissa 
tuottajilla on kaksi toisistaan erillistä 
tuotantoyksikköä eri maantieteellisillä 
alueilla;
e) jos raakamaitoa ei koske tuottajan 
osuuskuntajäsenyydestä aiheutuva 
velvoite toimittaa maitoa osuuskunnan 
säännöissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti tai näillä säännöillä 
vahvistettujen tai niistä johdettujen 
sääntöjen ja päätösten mukaisesti; ja
f) jos tuottajaorganisaatio ilmoittaa 
neuvottelujen kohteena olevan 
raakamaidon määrän sen jäsenvaltion tai 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa tai joissa se toimii.
3. Sen estämättä, mitä 2 kohdan c 
alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetään, 
tuottajaorganisaatio voi käydä 1 kohdan 
nojalla neuvotteluja, jos neuvottelujen 
kohteena oleva kyseisen 
tuottajaorganisaation tuottaman 
raakamaidon määrä, joka tuotetaan tai 
toimitetaan jäsenvaltiossa, jonka 
vuotuinen raakamaidon kokonaistuotanto 
on alle 500 000 tonnia, on enintään 45 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion 
kansallisesta kokonaistuotannosta.
4. Tätä artiklaa sovellettaessa viittauksilla 
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tuottajaorganisaatioihin tarkoitetaan 
myös tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymiä.
5. Edellä olevan 2 kohdan c alakohdan ja 
3 kohdan soveltamiseksi komissio 
julkaisee tarkoituksenmukaisiksi 
katsomillaan tavoin ja viimeisimpiä 
saatavilla olevia tietoja käyttäen 
raakamaidon tuotantomäärät unionissa ja 
jäsenvaltioissa.
6. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan c 
alakohdassa ja 3 kohdassa säädetään ja 
vaikka siinä asetetut kynnykset eivät ylity, 
tämän kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettu kilpailuviranomainen voi 
yksittäisessä tapauksessa päättää, että 
tuottajaorganisaation olisi joko aloitettava 
tietyt neuvottelut uudelleen tai ei olisi 
neuvoteltava lainkaan, jos se katsoo 
tämän olevan välttämätöntä kilpailun 
ylläpitämiseksi tai kyseisen viranomaisen 
alueella toimiville raakamaitoa 
jalostaville pk-yrityksille aiheutuvan 
vakavan haitan välttämiseksi.
Jos kyse on useamman kuin yhden 
jäsenvaltion kattavista neuvotteluista, 
komissio tekee ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun päätöksen ilman 
229 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn soveltamista. Muissa 
tapauksissa päätöksen tekee sen 
jäsenvaltion kansallinen 
kilpailuviranomainen, jota neuvottelut 
koskevat.
Tässä kohdassa tarkoitettuja päätöksiä ei 
sovelleta ennen kuin ne on annettu 
tiedoksi asianomaisille yrityksille.
7. Tässä artiklassa tarkoitetaan
a) ’kansallisella kilpailuviranomaisella’ 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003[1 b] 
5 artiklassa tarkoitettua viranomaista;
b) ’pk-yrityksellä’ suosituksessa 
2003/361/EY tarkoitettuja mikroyrityksiä 
sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
8. Jäsenvaltioiden, joissa käydään tämän 
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artiklan mukaisia neuvotteluja, on 
ilmoitettava komissiolle 2 kohdan f 
alakohdan ja 6 kohdan soveltamisesta.”
_________________
1 b Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, 
annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, 
perustamissopimuksen 101 ja 102 
artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, 
s. 1).

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella muutetaan artiklan c alakohtaa tarkoituksena lisätä raakamaidon 
määrää, jonka tuottajaorganisaatio voi kollektiivisesti neuvotella, jotta sillä olisi suurempi 
painoarvo neuvotteluissa suurempien toimijoiden kanssa, joita on enemmän ylempänä 
toimitusketjussa. Muutokset koskevat 2 kohdan c alakohdan i–iii alakohtia.
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15.10.2020 A8-0198/271

Tarkistus 271
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 – 22 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
164 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 c) korvataan 164 artikla seuraavasti:
”164 artikla
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.
2. Tätä jaksoa sovellettaessa 
’talousalueella’ tarkoitetaan 
maantieteellistä aluetta, joka muodostuu 
vierekkäisistä tai läheisistä 
tuotantoalueista, joilla on samanlaiset 
tuotannon ja kaupan pitämisen 
edellytykset, tai, kun on kyse suojatulla 
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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
a) kyseisen tuotteen tai kyseisten 
tuotteiden tuotantomäärän, kaupan tai 
jalostuksen osuutena ilmaistuna
i) hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden osalta vähintään 
60 prosenttia; tai
ii) muissa tapauksissa vähintään kaksi 
kolmasosaa, ja
b) tuottajaorganisaatioiden tapauksessa 
yli 50 prosenttia asianomaisista 
tuottajista.
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.
4. Säännöillä, joiden soveltamisalan 
laajentamista muihin toimijoihin voidaan 
pyytää 1 kohdassa säädetyllä tavalla, on 
oltava jokin seuraavista tavoitteista:
a) tuotannon ja markkinoiden tuntemus;
b) tuotantoa koskevat säännöt, jotka ovat 
unionin tai kansallisessa sääntelyssä 
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vahvistettuja tiukemmat;
c) unionin sääntöjen kanssa 
yhteensopivien vakiosopimusten ja arvon 
jakamista ja oikeudenmukaista korvausta 
koskevien lausekkeiden laatiminen;
d) markkinointi;
e) ympäristönsuojelu;
f) toimenpiteet tuotteiden potentiaalin 
edistämiseksi ja hyödyntämiseksi;
g) luonnonmukaisen maatalouden, 
alkuperänimitysten, laatumerkintöjen ja 
maantieteellisten merkintöjen suojaamista 
koskevat toimet;
h) tutkimus tuotteiden arvon lisäämiseksi 
erityisesti uusien kansanterveyttä 
vaarantamattomien käyttötapojen avulla;
i) tutkimukset tuotteiden laadun 
parantamiseksi;
j) tutkimukset, jotka koskevat erityisesti 
kasvinsuojeluaineiden tai 
eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamisen mahdollistavia sekä 
maaperän ja ympäristön säilymisen tai 
parantamisen turvaavia 
viljelymenetelmiä;
k) kasvien terveyteen, eläinten terveyteen, 
elintarviketurvallisuuteen tai ympäristöön 
liittyvien riskien ehkäiseminen ja hallinta 
erityisesti perustamalla keskinäisiä 
rahastoja tai maksamalla osuuksia 
tällaisiin rahastoihin;
l) sivutuotteiden hallinta ja 
hyödyntäminen;
l a) sellaisten teknisten vaatimusten 
laatiminen, täytäntöönpano ja valvonta, 
joilla voidaan arvioida täsmällisesti 
tuotteen ominaisuuksia.
Kyseiset säännöt eivät rajoita asetuksen 
(EU) 2018/848 soveltamista. Ne eivät saa 
aiheuttaa vahinkoa asianomaisen 
jäsenvaltion tai unionin muille toimijoille 
luonnonmukaisen maatalouden toimijat 
mukaan luettuina, ne eivät saa estää 



AM\1215904FI.docx PE658.378v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että luomutuottajille ei koidu haittaa sellaisten 
sääntöjen antamisesta, jotka eivät sovellu heidän alaansa. Sillä poistetaan myös mahdollisuus 
asettaa pakkauksia ja siemeniä koskevia sääntöjä muille kuin tuottajaorganisaation jäsenille, 
koska nämä kaksi aihetta ovat erityisen arkoja pienille tuottajille ja niille, jotka myyvät 
tuotteita suoraan tai lyhyiden toimitusketjujen kautta.
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15.10.2020 A8-0198/272

Tarkistus 272
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 – 22 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
165 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 d) poistetaan 165 artikla;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella poistetaan muiden kuin jäsenten maksuosuuksia koskeva 165 artikla. On 
epäoikeudenmukaista ja epädemokraattista, että tuottajat, jotka eivät itse ole 
tuottajaorganisaation jäseniä, voivat kuitenkin a) joutua noudattamaan tietyn kokoisen 
tuottajaorganisaation määräämiä sääntöjä ja b) sen jälkeen joutua maksamaan 
maksuosuuksia näiden sääntöjen vuoksi. Muut kuin jäsenet eivät ilmeisesti osallistu 
tuottajaorganisaation päätöksentekoon, joten on kohtuutonta määrätä heidät maksamaan 
sellaisten sääntöjen antamisesta, joiden antamiseen he eivät ole osallistuneet 
demokraattisesti.
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15.10.2020 A8-0198/273

Tarkistus 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 – 22 e alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
168 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 e) korvataan 168 artikla seuraavasti:
”168 artikla
Sopimussuhteet
1. Rajoittamatta maito- ja maitotuotealaa 
koskevan 148 artiklan ja sokerialaa 
koskevan 125 artiklan soveltamista, jos 
jäsenvaltio päättää, että tämän asetuksen 
1 artiklan 2 kohdassa luetellun alan 
maataloustuotteiden, lukuun ottamatta 
maitoa ja maitotuotteita sekä sokeria, 
minkä tahansa seuraavista:
a) kustakin sen alueella tapahtuvasta 
kyseisten tuotteiden toimituksesta 
tuottajalta jalostajalle tai jakelijalle on 
laadittava osapuolten välinen kirjallinen 
sopimus, ja/tai
b) ensiostajan on tehtävä kirjallinen 
tarjous tuottajan sen alueella toimittamia 
kyseisiä maataloustuotteita koskevasta 
sopimuksesta, sopimuksen ja/tai 
tarjouksen on täytettävä tämän artiklan 4 
ja 6 kohdassa vahvistetut edellytykset.
1 a. Jos jäsenvaltiot eivät hyödynnä tämän 
artiklan 1 kohdassa tarjottuja 
mahdollisuuksia, tuottaja, 
tuottajaorganisaatio tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä 
voi 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
muiden alojen maataloustuotteiden kuin 
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maidon, maitotuotteiden ja sokerin 
tapauksessa vaatia, että sen tuotteiden 
toimittamisen jalostajalle tai jakelijalle on 
perustuttava osapuolten väliseen 
kirjalliseen sopimukseen ja/tai siitä on 
saatava ensiostajilta kirjallinen tarjous 
sopimuksen tekemisestä tämän artiklan 4 
kohdassa ja 6 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa säädetyin edellytyksin.
Jos ensiostaja on suosituksessa 
2003/361/EY tarkoitettu mikroyritys tai 
pieni tai keskisuuri yritys, sopimus ja/tai 
tarjous sopimuksen tekemisestä ei ole 
pakollinen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta osapuolten mahdollisuutta 
hyödyntää toimialakohtaisen 
organisaation laatimaa vakiosopimusta.
2. Jos jäsenvaltio päättää, että tässä 
artiklassa tarkoitettujen tuotteiden 
toimitusten tuottajalta jalostajalle on 
kuuluttava osapuolten välisen kirjallisen 
sopimuksen piiriin, sen on myös 
päätettävä, mitkä toimituksen vaiheet 
kuuluvat tällaisen sopimuksen piiriin, jos 
kyseisten tuotteiden toimitus tapahtuu 
yhden tai useamman välittäjän toimesta.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tämän artiklan mukaisesti 
hyväksymät säännökset eivät haittaa 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa jäsenvaltio voi ottaa käyttöön 
sovittelumenetelmän sellaisia tilanteita 
varten, joissa tällaisen sopimuksen 
tekemisestä ei ole keskinäistä 
yhteisymmärrystä, oikeudenmukaisten 
sopimussuhteiden varmistamiseksi.
4. Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettu 
sopimus tai tarjous sopimuksen 
tekemisestä on
a) tehtävä ennen toimitusta;
b) tehtävä kirjallisesti; ja
c) sen on sisällettävä erityisesti seuraavat 
seikat:
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i) toimituksesta maksettava hinta
– jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa 
vahvistettu, ja/tai
– joka on laskettava yhdistämällä 
sopimuksessa mainittuja eri tekijöitä, 
joihin kuuluvat markkinatilanteen 
vaihtelua kuvaavat merkityksellisiin 
tuotanto- ja markkinakustannuksiin 
perustuvat ja niihin viittaavat 
asiaankuuluvat ja helposti ymmärrettävät 
indikaattorit ja talousindeksit sekä 
lopullisen hinnan laskentamenetelmä, 
jotka ovat helposti saatavilla ja 
ymmärrettäviä, toimitettu määrä ja 
toimitettujen maataloustuotteiden laatu 
tai koostumus.
Tätä varten ne jäsenvaltiot, jotka ovat 
päättäneet soveltaa 1 kohtaa, voivat 
määrittää tuotannosta ja 
elintarvikeketjusta tehtyjen ajantasaisten 
tutkimusten ja objektiivisten kriteerien 
perusteella indikaattorit niiden 
määrittämiseksi minä tahansa 
ajankohtana;
ii) kyseisten tuotteiden määrä ja laatu, 
joka voidaan toimittaa tai on toimitettava, 
sekä tällaisten toimitusten ajankohta;
iii) sopimuksen kesto, jolloin sopimus voi 
olla joko määräaikainen tai toistaiseksi 
voimassa oleva siten, että sopimukseen 
sisällytetään irtisanomislauseke;
iv) maksuaikoja ja -menettelyjä koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot;
v) maataloustuotteiden keräämistä tai 
toimittamista koskevat järjestelyt; ja
vi) ylivoimaisen esteen sattuessa 
sovellettavat säännöt.
5. Poiketen siitä, mitä 1 ja 1 a kohdassa 
säädetään, sopimusta tai tarjousta 
sopimuksen tekemisestä ei vaadita silloin, 
kun osuuskunnan jäsen toimittaa kyseiset 
tuotteet osuuskunnalle, jonka jäsen hän 
on, jos kyseisen osuuskunnan sääntöihin 
tai näillä säännöillä vahvistettuihin taikka 
niistä johdettuihin sääntöihin ja 
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päätöksiin sisältyy määräyksiä, jotka 
vaikutuksiltaan vastaavat 4 kohdan a, b ja 
c alakohdan säännöksiä.
6. Kaikista tuottajan, kerääjän, jalostajan 
tai jakelijan tekemien 
maataloustuotteiden toimitusta koskevien 
sopimusten näkökohdista, 4 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetut näkökohdat 
mukaan luettuina, voidaan vapaasti 
neuvotella osapuolten kesken. Sen 
estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, sovelletaan toista 
tai kumpaakin seuraavista:
a) jos jäsenvaltio päättää tehdä 
maataloustuotteiden toimituksia koskevat 
kirjalliset sopimukset pakollisiksi 1 
kohdan mukaisesti, se voi määrittää 
vähimmäiskeston, jota sovelletaan 
ainoastaan tuottajan ja 
maataloustuotteiden ensiostajan välisiin 
kirjallisiin sopimuksiin. Vähimmäiskeston 
on oltava vähintään kuusi kuukautta, eikä 
se saa haitata sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa;
b) jos jäsenvaltio päättää, että 
raakamaidon ensiostajan on 1 kohdan 
mukaisesti tehtävä tuottajalle kirjallinen 
tarjous sopimuksen tekemisestä, se voi 
säätää, että tarjouksen on sisällettävä 
kansallisessa lainsäädännössä tältä osin 
vahvistettu sopimuksen vähimmäiskesto. 
Vähimmäiskeston on oltava vähintään 
kuusi kuukautta, eikä se saa haitata 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa;
Toinen alakohta ei rajoita tuottajan 
oikeutta kieltäytyä tällaisesta 
vähimmäiskestosta, jos kieltäytyminen 
tehdään kirjallisesti. Tässä tapauksessa 
osapuolet voivat vapaasti neuvotella 
kaikista sopimuksen ehdoista, mukaan 
lukien 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut 
ehdot.
7. Tässä artiklassa tarkoitettuja 
vaihtoehtoja käyttävien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että käyttöön otetut 
säännökset eivät haittaa 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. 
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Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle siitä, miten ne soveltavat 
tämän artiklan mukaisesti käyttöön 
otettuja toimenpiteitä.
8. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan toimenpiteet, jotka ovat 
tarpeen tämän artiklan 4 kohdan a ja b 
alakohdan sekä 5 kohdan yhdenmukaista 
soveltamista varten, sekä toimenpiteet, 
jotka liittyvät jäsenvaltioiden tämän 
artiklan mukaisesti tekemiin ilmoituksiin.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 229 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan sopimuksia koskeva sanamuoto, tässä 4 kohdan c alakohdan i 
alakohdan toisessa luetelmakohdassa, yhdenmukaiseksi 157 artiklaa koskevaan 
kompromissiin sisältyvän sopimuksia koskevan sanamuodon kanssa. Johdonmukaisuuden 
vuoksi on varmistettava, että lopullisen hinnan laskentamenetelmä sisällytetään 
johdonmukaisesti erityyppisiin sopimuksiin eri aloilla.


