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6.3.2013 B7-0080/373 

Tarkistus  373 

Elisabeth Jeggle ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

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 

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  

1. Jotta vienti olisi 

maailmanmarkkinanoteerausten ja 

-hintojen perusteella mahdollista, kun 

sisämarkkinoita koskevat edellytykset 

kuuluvat 154 artiklan 1 kohdassa 

kuvattujen edellytysten soveltamisalaan, 

sekä perussopimuksen 218 artiklan nojalla 

tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa 

ja noudattaen Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa 

vahvistettuja periaatteita, mainittujen 

noteerausten tai hintojen ja unionin 

hintojen välinen erotus voidaan kattaa 

vientituella  

a) sellaisenaan vietävien, seuraavien alojen 

tuotteiden osalta:  

a) sellaisenaan vietävien, seuraavien alojen 

tuotteiden osalta:  

i) vilja;  i) vilja;  

ii) riisi;  ii) riisi;  

iii) sokeri liitteessä I olevan III osan b–d ja 

g kohdassa lueteltujen tuotteiden osalta;  

iii) sokeri liitteessä I olevan III osan b–d ja 

g kohdassa lueteltujen tuotteiden osalta;  

iv) naudan- ja vasikanliha;  iv) naudan- ja vasikanliha, lukuun 

ottamatta CN-koodin 0102 eläviä 

kotieläiminä pidettäviä nautoja;  

v) maito ja maitotuotteet;  v) maito ja maitotuotteet;  

vi) sianliha;  vi) sianliha, lukuun ottamatta CN-koodin 

0103 eläviä kotieläiminä pidettäviä sikoja;  
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vii) munat;  vii) munat;  

viii) siipikarjanliha;  viii) siipikarjanliha, lukuun ottamatta CN-

koodin 0105 elävää siipikarjaa;  

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.  

b) tämän kohdan a alakohdan i–iii, v, vi 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, 

mukaan lukien tuotteet, jotka viedään 

tavaroina, joita ei mainita 

perussopimuksen liitteessä I, 29 päivänä 

kesäkuuta 2010 annetun komission 

asetuksen (EU) N:o 578/2010 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.  

2. Vientituki tuotteille, jotka viedään 

jalostettuina tavaroina, ei saa olla suurempi 

kuin samojen, sellaisenaan vietävien 

tuotteiden vientituki. 

 2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 

tuotteiden saatavilla oleva tuki on 0 euroa 

sanotun rajoittamatta 154 artiklan 

1 kohdan ja 159 artiklan soveltamista. 

3. Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 

soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

3. Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 

soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/374 

Tarkistus  374 

Elisabeth Jeggle ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

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. 

 

3. Komissio voi 

täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
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tämän artiklan soveltamiseksi tarvittavat 

toimenpiteet. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 

 

 


