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6.3.2013 B7-0080/361 

Tarkistus  361 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 115 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(115) Sellaisten käytännön tilanteiden 

varalta, joissa vientitukiin on täysi tai 

osittainen tukikelpoisuus, ja jotta toimijat 

voisivat paremmin toimia 

vientitukihakemuksen jättöpäivän ja 

vientituen lopullisen maksamisen välisenä 

aikana, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 

nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat seuraaviin seikkoihin 

liittyviä toimenpiteitä: jotakin muuta 

vientituelle määriteltyä päivämäärää; 

seuraamuksia, jotka liittyvät vientituen 

maksamiseen silloin kun todistuksessa 

mainittu tuotekoodi tai määräpaikka ei 

vastaa todellista tuotetta tai 

määräpaikkaa; vientitukien 

ennakkomaksuja, mukaan luettuina 

vakuuden asettamista ja vapauttamista 

koskevat edellytykset; tarkastukset ja 

todisteet silloin kun on epäilyksiä 

tuotteiden todellisen määräpaikan 

suhteen, mukaan lukien mahdollisuus 

jälleentuontiin unionin tullialueelle; 

määräpaikkoja, joita pidetään unionista 

vientinä, ja unionin tullialueeseen 

kuuluvien vientitukikelpoisten 

Poistetaan. 
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määräpaikkojen sisällyttämistä. 

Or. en 

Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/362 

Tarkistus  362 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 116 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(116) Sen varmistamiseksi, että vientitukia 

saavat tuotteet viedään unionin 

tullialueelta, ja niiden mahdollisen 

kyseiselle alueelle paluun estämiseksi 

sekä toimijoiden hallinnollisen taakan 

keventämiseksi vientituettujen tuotteiden 

määrämaahan saapumista koskevien 

todisteiden laatimisen ja toimittamisen 

osalta eriytetyn vientituen tapauksessa 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä 

toimenpiteitä: määräaikaa, jossa 

tuotteiden on poistuttava unionin 

tullialueelta, mukaan luettuna 

väliaikaisen uuden maahantulon aika; 

käsittelyjä, jotka vientituetuille tuotteille 

saa tehdä kyseisenä ajanjaksona; 

todistetta määräpaikkaan saapumisesta 

eriytetyn vientituen tapauksessa; 

vientikynnyksiä ja edellytyksiä, joilla 

viejät voidaan vapauttaa tällaisen 

todisteen esittämisestä; ja edellytykset, 

joilla riippumattomat kolmannet 

osapuolet hyväksyvät todisteen 

Poistetaan. 
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määräpaikkaan saapumisesta eriytetyn 

vientituen tapauksessa. 

Or. en 

Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/363 

Tarkistus  363 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 117 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(117) Eri alojen erityisominaisuuksien 

huomioon ottamiseksi komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat toimijoita ja vientitukikelpoisia 

tuotteita koskevia erityisvaatimuksia ja -

edellytyksiä, mukaan lukien erityisesti 

tuotteiden määritelmät ja ominaisuudet 

sekä kertoimien vahvistaminen 

vientitukien laskemiseksi. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/364 

Tarkistus  364 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

133 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

133 artikla Poistetaan. 

Soveltamisala  

1. Jotta vienti olisi 

maailmanmarkkinanoteerausten ja -

hintojen perusteella mahdollista sekä 

perussopimuksen 218 artiklan nojalla 

tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa, 

mainittujen noteerausten tai hintojen ja 

unionin hintojen välinen erotus voidaan 

kattaa vientituella 

 

a) sellaisenaan vietävien, seuraavien 

alojen tuotteiden osalta: 

 

i) vilja;  

ii) riisi;  

iii) sokeri liitteessä I olevan III osan 

b-d ja g kohdassa lueteltujen tuotteiden 

osalta; 

 

iv) naudan- ja vasikanliha;  

v) maito ja maitotuotteet;  

vi) sianliha;  

vii) munat;  

viii) siipikarjanliha;  
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b) tämän kohdan a alakohdan i–ii, v ja vii 

alakohdassa luetellut tuotteet, jotka 

viedään jalostettuina tavaroina tiettyihin 

maataloustuotteiden valmistuksessa 

tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta 

kauppajärjestelmästä 30 päivänä 

marraskuuta 2009 annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1216/2009 mukaisesti, 

ja jotka ovat liitteessä I olevan X osan 

b alakohdassa lueteltujen sokeria 

sisältävien tuotteiden muodossa. 

 

2. Vientituki tuotteille, jotka viedään 

jalostettuina tavaroina, ei saa olla 

suurempi kuin samojen, sellaisenaan 

vietävien tuotteiden vientituki. 

 

3. Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 

soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

 

Or. en 

Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/365 

Tarkistus  365 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

134 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

134 artikla Poistetaan. 

Vientituen jakaminen  

Määrät, jotka voidaan viedä vientituella, 

myönnetään noudattamalla menetelmää, 

joka 

 

a) sopii parhaiten tuotteen luonteeseen ja 

kyseiseen markkinatilanteeseen ja jolla 

hyödynnetään käytettävissä olevia 

voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti 

ottaen huomioon unionin viennin 

tehokkuus, rakenne ja vaikutus 

markkinatasapainoon, aiheuttamatta 

kuitenkaan syrjintää kyseessä olevien 

toimijoiden ja etenkin suurten ja pienten 

toimijoiden välillä; 

 

b) on toimijoille hallinnollisesti kevein, 

kun hallinnolliset vaatimukset otetaan 

huomioon. 

 

Or. en 
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Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/366 

Tarkistus  366 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

135 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

135 artikla Poistetaan. 

Vientituen vahvistaminen  

1. Samoihin tuotteisiin sovelletaan samoja 

vientitukia koko unionissa. Vientituki voi 

vaihdella määräpaikan mukaan, 

erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, 

tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset 

tai perussopimuksen 218 artiklan 

mukaisesti tehdyistä sopimuksista 

johtuvat velvoitteet niin edellyttävät. 

 

2. Neuvosto hyväksyy vientitukien 

vahvistamista koskevat toimenpiteet 

perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti. 

 

Or. en 

Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/367 

Tarkistus  367 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

136 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

136 artikla Poistetaan. 

Vientituen myöntäminen  

1. Edellä olevan 133 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa luetelluille sellaisenaan 

vietäville tuotteille voidaan myöntää tukea 

vain hakemuksesta ja esittämällä 

asianmukainen vientitodistus. 

 

2. Edellä olevassa 133 artiklan 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 

sovelletaan vientitodistuksen 

hakemispäivänä sovellettavaa vientitukea 

tai asianomaiseen tarjousmenettelyyn 

perustuvaa vientitukea ja eriytetyn tuen 

osalta vientitukea, jota kyseisenä päivänä 

sovelletaan 

 

a) todistuksessa mainittuun 

määräpaikkaan; tai 

 

b) todelliseen määräpaikkaan, jos se ei ole 

sama kuin todistuksessa mainittu 

määräpaikka; tällöin sovellettava määrä 

ei saa olla suurempi kuin 

vientitodistuksessa mainittuun 
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määräpaikkaan sovellettava määrä. 

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 

vahvistaa asianmukaiset toimenpiteet 

tässä kohdassa säädetyn jouston 

väärinkäytön estämiseksi. Kyseiset 

toimenpiteet voivat liittyä erityisesti 

hakemusten jättämismenettelyyn. 

 

3. Ottaen huomioon tarve varmistaa 

viejien tasavertainen pääsy 

perussopimuksen liitteessä I lueteltujen 

tuotteiden ja niistä jalostettujen tuotteiden 

vientitukiin siirretään komissiolle valta 

antaa delegoituja säädöksiä tämän 

asetuksen 160 artiklan mukaisesti tämän 

artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi 

tämän asetuksen 133 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin. 

 

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 

vahvistaa tämän kohdan soveltamiseksi 

tarvittavat toimenpiteet. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 

4. Vientituki maksetaan, kun esitetään 

selvitys siitä, että 

 

a) tuotteet ovat poistuneet unionin 

tullialueelta tullikoodeksin 161 artiklassa 

tarkoitetun vientimenettelyn mukaisesti; 

 

b) tuotteet on eriytetyn vientituen 

tapauksessa tuotu todistuksessa 

ilmoitettuun määräpaikkaan tai muuhun 

määräpaikkaan, jolle on vahvistettu 

vientituki, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 2 kohdan b alakohdan 

soveltamista. 

 

Or. en 

Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 
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pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/368 

Tarkistus  368 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

137 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

137 artikla Poistetaan. 

Elävistä eläimistä naudanliha-alalla 

maksettavat vientituet 

 

1. Naudanliha-alan tuotteiden osalta 

eläviä eläimiä koskevien vientitukien 

myöntäminen ja maksaminen edellyttää 

eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 

suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 

unionin lainsäädännössä säädettyjen 

vaatimusten noudattamista. 

 

2. Jotta viejiä kannustettaisiin 

noudattamaan eläinten hyvinvointia 

koskevia edellytyksiä ja jotta toimivaltaiset 

viranomaiset voisivat tarkistaa 

vientitukiin liittyvien varojen 

moitteettoman käytön silloin kun niiden 

edellytyksenä on eläinten hyvinvointia 

koskevien vaatimusten noudattaminen, 

siirretään komissiolle valta antaa 160 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

jotka liittyvät eläinten hyvinvointia 

koskevien vaatimusten noudattamiseen 

unionin tullialueen ulkopuolella, 

riippumattomien kolmansien osapuolten 

käyttö mukaan luettuna. 
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3. Komissio voi 

täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 

tämän artiklan soveltamiseksi tarvittavat 

toimenpiteet. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 

Or. en 

Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/369 

Tarkistus  369 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

138 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

138 artikla Poistetaan. 

Vientirajoitukset  

Perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 

tehdyistä sopimuksista johtuvien 

määrällisten sitoumusten noudattaminen 

varmistetaan kyseessä oleviin tuotteisiin 

sovellettavien viiteajanjaksojen osalta 

myönnettyjen vientitodistusten 

perusteella. 

 

Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, jotka ovat 

tarpeen määrällisten sitoutumisten 

noudattamiseksi, mukaan luettuina 

vientitodistusten myöntämisen 

keskeyttäminen tai rajoittaminen silloin 

kun tällaiset sitoumukset ylitetään tai ne 

voidaan ylittää. WTO:n 

maataloussopimuksesta johtuvien 

velvoitteiden noudattamisen osalta 

viitejakson päättyminen ei vaikuta 

vientitodistusten voimassaoloon. 

 

Or. en 
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Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/370 

Tarkistus  370 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

139 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/371 

Tarkistus  371 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

140 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

140 artikla Poistetaan. 

Täytäntöönpanovallan käyttäminen 

tarkastelumenettelyä noudattaen  

Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä tämän jakson 

soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, 

jotka koskevat erityisesti 

 

a) sellaisten vietävissä olevien määrien 

uudelleenjakamista, joita ei ole myönnetty 

eikä käytetty; 

 

b) edellä olevan 133 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.  

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

 

Or. en 

Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 
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kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 
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6.3.2013 B7-0080/372 

Tarkistus  372 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus toimielinten välisten neuvottelujen 

aloittamiseksi B7-0080/2013 

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

141 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

141 artikla Poistetaan. 

Muu täytäntöönpanovalta  

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 

vahvistaa kertoimia vientituen 

mukauttamiseksi 139 artiklan 6 kohdan 

mukaisesti vahvistettuja sääntöjä 

noudattaen. 

 

Or. en 

Perustelu 

Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa 

kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. Valiokunta ehdottaa niiden 

pitämistä nollassa eurossa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa käyttöön poikkeuksellisissa 

kriisioloissa. EU:n on noudatettava WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2005 tekemäänsä 

sitoumusta kaikkien vientitukien vähittäisestä lakkauttamisesta vuoteen 2013 mennessä. 

Muuten menetämme uskottavuutemme kansalaisten silmissä. 

 

 


