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

Nykyinen teksti Tarkistus

22 a) 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, 
tuottajaorganisaatioiden edustajat 
mukaan luettuina, 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 
kuluttajien edut pyrkivät tiettyyn 
päämäärään, johon voi sisältyä erityisesti 
yksi seuraavista tavoitteista:

c) ottaen huomioon 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 

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 



AM\1216237FI.docx PE658.378v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

kestosta, ja tekemällä selvityksiä 
mahdollisesta tulevasta 
markkinakehityksestä alueellisesti, 
kansallisesti tai kansainvälisesti;

kestosta, ja 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;

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 osalta;

viii) keinojen etsiminen 
eläinlääkintätuotteiden tai 
kasvinsuojeluaineiden käytön 
rajoittamiseksi, muiden tuotantopanosten 
hallinnoimiseksi paremmin, tuotteiden 

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

laadun varmistamiseksi, maaperän ja 
vesien suojelemiseksi, 
elintarviketurvallisuuden edistämiseksi, 
erityisesti tuotteiden jäljitettävyyden avulla 
ja parantamalla eläinten terveyttä ja 
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 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) 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;

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

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

1 a. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä 1 a. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä 
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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. 

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

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 
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

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;

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;

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:

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 

i) tuotantoa ja markkinoita koskevan 
tietämyksen ja avoimuuden lisääminen 
muun muassa julkistamalla tilastotietoja 
aiemmin tehtyjen raakamaidon toimitusta 



AM\1216237FI.docx PE658.378v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

koskevien sopimusten mukaisista 
hinnoista, määristä ja näiden sopimusten 
kestosta, ja tekemällä selvityksiä 
mahdollisesta tulevasta 
markkinakehityksestä alueellisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti;

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;

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;

iii) maidon ja maitotuotteiden 
kulutuksen edistäminen ja niitä koskeva 
tiedotus sekä sisämarkkinoilla että 
ulkomaanmarkkinoilla;

iv) potentiaalisten vientimarkkinoiden 
tutkiminen;

iv) potentiaalisten vientimarkkinoiden 
tutkiminen;

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;

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;

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;

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 

viii) keinojen etsiminen 
eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamiseksi, muiden tuotantopanosten 
hallinnan parantamiseksi sekä 
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elintarvikkeiden turvallisuuden ja eläinten 
terveyden parantamiseksi;

elintarvikkeiden turvallisuuden ja eläinten 
terveyden parantamiseksi;

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

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;

x) luonnonmukaisen maatalouden 
potentiaalin hyödyntäminen ja tällaisen 
maatalouden sekä alkuperänimityksellä, 
laatumerkinnällä ja maantieteellisellä 
merkinnällä varustettujen tuotteiden 
tuotannon suojaaminen ja edistäminen;

xi) integroidun tuotannon tai muiden 
ympäristöä säästävien tuotantotapojen 
edistäminen;

xi) integroidun tuotannon tai muiden 
ympäristöä säästävien tuotantotapojen 
edistäminen;

xii) 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; and

xii) 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; and

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

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

Or. fr



AM\1216237FI.docx PE658.378v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.10.2020 A8-0198/277/rev

Tarkistus277/rev
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
GUE/NGL-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 a alakohta (uusi)Asetus (EU) N:o 1308/2013
219 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Lisätään artikla seuraavasti:
”219 b artikla 
Toimenpiteet tuotannon vakauttamiseksi 
vakavien markkinahäiriöiden tilanteessa
1. Siltä varalta, että komissio on 
antanut delegoituja säädöksiä 
219 a artiklan mukaisesti ja vakavat 
markkinahäiriöt todennäköisesti jatkuvat 
tai pahenevat, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 227 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
täydentämiseksi tarkoituksena täydentää 
219 a artiklan mukaisia toimenpiteitä 
määräämällä maksu kaikille 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun alan tuottajille, 
jotka lisäävät toimituksiaan verrattuna 
edellisen vuoden samaan ajankohtaan,
a) 219 a artiklassa määritetyksi 
samaksi ajanjaksoksi asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa;
b) uudeksi vähentämisjaksoksi, jos 
tuottajien 219 a artiklan mukainen 
osallistuminen ei ole ollut riittävää 
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markkinoiden tasapainottamiseksi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
toimenpidettä käynnistäessään komissio 
ottaa huomioon tuotantokustannusten ja 
erityisesti tuotantopanosten kehityksen.
3. Sen varmistamiseksi, että 
järjestelmä pannaan tehokkaasti ja 
asianmukaisesti täytäntöön, komissiolle 
siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä 227 artiklan mukaisesti tämän 
asetuksen täydentämiseksi vahvistamalla
a) niille tuottajille määrätyn maksun 
määrän ja ehdot, jotka lisäävät 
toimitusmääriään vähentämisjaksolla;
b) erityisehdot, jotka koskevat tämän 
järjestelmän täytäntöönpanoa ja 
täydentävyyttä 219 a artiklassa tarkoitetun 
tuotantomäärien vähennysjärjestelmän 
kanssa.
4. Näitä toimenpiteitä voidaan 
tarvittaessa täydentää muilla tämän 
asetuksen mukaisilla ja erityisesti 
222 artiklassa säädetyillä toimenpiteillä.
5. Jos 219 a ja tämän artiklan 1–4 
kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet 
eivät edelleenkään riitä korjaamaan 
markkinoiden vakavaa epätasapainoa, 
siirretään komissiolle valta antaa 227 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla täydennetään 219 a artiklassa ja 
tässä artiklassa säädettyjä toimenpiteitä 
määräämällä kaikille tuottajille 
määräajaksi pakollisia määrien 
vähennyksiä jollakin tämän asetuksen 1 
artiklan 2 kohdassa luetellulla alalla. 
Tällöin peritään maksu kaikilta 
tuottajilta, jotka eivät vähennä 
tuotantoaan vaaditulla prosenttimäärällä.
Pakolliset määrälliset rajoitukset on 
otettava käyttöön joko:
a) 219 a artiklassa määritetyksi 
samaksi ajanjaksoksi asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa; tai
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b) uudeksi vähentämisjaksoksi, jos 
tuottajien 219 a artiklan mukainen 
osallistuminen ei ole ollut riittävää 
markkinoiden tasapainottamiseksi.
Toisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettua uutta vähennyskautta voidaan 
tarvittaessa pidentää. Sen 
varmistamiseksi, että järjestelmä pannaan 
tehokkaasti ja oikeasuhtaisesti täytäntöön, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 227 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
täydentämiseksi vahvistamalla
a) tuotantomäärien pakollisen 
vähentämisen jakson pituus ja tarvittaessa 
jakson pidentäminen;
b) pakollisen vähennyksen 
prosenttiosuus kullekin tuottajalle;
c) niiltä tuottajilta perittävän maksun 
taso ja edellytykset, jotka eivät vähennä 
tuotantomääriään tuotannon 
vähentämisen jaksolla;
d) 219 a artiklan ja tämän artiklan 1–
4 kohdan mukaisen pakollisen tuotannon 
vähentämisen soveltamista koskevat 
erityisedellytykset.

Or. fr


