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6.3.2013 B7-0080/377 

Tarkistus  377 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

 

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 

Johdanto-osan 52 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(52) Kaupan pitämisen vaatimusten osalta 

olisi vahvistettava horisontaalisia 

säännöksiä. 

Poistetaan. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/378 

Tarkistus  378 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

 

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 

Johdanto-osan 55 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(55) Kaupan pitämisen vaatimuksia olisi 

sovellettava kaikkiin unionissa kaupan 

pidettäviin maataloustuotteisiin. 

Poistetaan. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/379 

Tarkistus  379 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

 

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 

Johdanto-osan 59 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(59) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 

kuluttajien odotukset, parantaa 

maataloustuotteiden tuotantoon ja kaupan 

pitämiseen liittyviä taloudellisia 

edellytyksiä ja maataloustuotteiden laatua, 

mukautua jatkuvasti muuttuviin 

markkinaolosuhteisiin ja 

kuluttajakysyntään, ottaa huomioon 

kansainvälisten standardien kehitys ja 

tekninen kehitys sekä estää 

tuoteinnovoinnin jarruttamista, komissiolle 

olisi siirrettävä valta hyväksyä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat ala- tai tuotekohtaisten kaupan 

pitämisen vaatimusten vahvistamista 

kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa, 

poikkeuksia tai vapautuksia tällaisten 

vaatimusten soveltamisesta sekä 

määritelmiin ja myyntinimityksiin liittyviä 

tarpeellisia muutoksia, poikkeuksia tai 

vapautuksia. 

(59) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 

kuluttajien odotukset, parantaa 

maataloustuotteiden tuotantoon ja kaupan 

pitämiseen liittyviä taloudellisia 

edellytyksiä ja maataloustuotteiden laatua, 

mukautua jatkuvasti muuttuviin 

markkinaolosuhteisiin ja 

kuluttajakysyntään, ottaa huomioon 

kansainvälisten standardien kehitys ja 

tekninen kehitys sekä estää 

tuoteinnovoinnin jarruttamista, komissiolle 

olisi siirrettävä valta hyväksyä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 

annettavia poikkeuksia tai vapautuksia 

tällaisten vaatimusten soveltamisesta sekä 

määritelmiin ja myyntinimityksiin liittyviä 

tarpeellisia muutoksia, poikkeuksia tai 

vapautuksia. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Tarkistus  380 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

 

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 

33 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

33 artikla Poistetaan. 

Kansallinen taloudellinen tuki   

1. Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden 

alueet, joilla tuottajien järjestäytymisaste 

hedelmä- ja vihannessektorilla on 

erityisen alhainen, komissio voi 162 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen antaa 

täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltioille 

näiden asianmukaisesti perustellusta 

pyynnöstä luvan maksaa 

tuottajaorganisaatioille kansallista 

taloudellista tukea, joka on suuruudeltaan 

enintään 80 prosenttia 30 artiklan 

1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 

maksuosuuksista. Tämä tuki lisätään 

toimintarahastoon. 

 

2. Unioni voi asianomaisen jäsenvaltion 

pyynnöstä korvata 1 kohdassa tarkoitetun 

kansallisen taloudellisen tuen, kun 

kyseessä ovat jäsenvaltioiden alueet, 

joiden hedelmä- ja vihannestuotannon 

arvosta alle 15 prosenttia pidetään 

kaupan Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahaston 

(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 

kehittämiseen annetun asetuksen 
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(EU) N:o […] 41 artiklassa tarkoitettujen 

tuottajaorganisaatioiden, 

tuottajaorganisaatioiden liittojen ja 

tuottajaryhmien kautta ja joiden hedelmä- 

ja vihannestuotanto edustaa vähintään 

15:tä prosenttia niiden maatalouden 

kokonaistuotannosta. Komissio päättää 

kyseisestä korvauksesta 

täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/381 

Tarkistus  381 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

 

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 

II osa – I osasto – II luku – 5 a jakso (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a jakso 

 Humala-alan tuki 

 54 a artikla 

 Tuet tuottajaorganisaatioille 

 1. Unioni rahoittaa 106 artiklan 

mukaisesti tunnustetuille humala-alan 

tuottajaorganisaatioille maksettavan tuen 

106 artiklan c alakohdan i), ii) ja 

iii) alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 

rahoittamiseksi. 

 2. Luettelo 1 kohdassa tarkoitettua 

tuottajaorganisaatioille maksettavaa 

tukea soveltavista jäsenvaltioista ja niiden 

kansallisista enimmäismääristä on esitetty 

liitteessä XYZ. 

 3. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 

1 kohdassa tarkoitettua tukea 1 päivään 

elokuuta mennessä sitä vuotta edeltävänä 

vuonna, jona tukea aletaan ensimmäisen 

kerran soveltaa. Jäsenvaltiot käyttävät 

tuen rahoittamiseksi enintään 

0,5 prosenttia kansallisesta 

enimmäismäärästään, joka on vahvistettu 

asetuksen (EU) N:o [.../....] liitteessä II 

[suoria tukia koskeva asetus]. 
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 4. Jäsenvaltiot ilmoittavat 3 kohdassa 

tarkoitetusta päätöksestä samassa 

kohdassa mainittuun päivämäärään 

mennessä. 

 54 b artikla 

 Siirretty säädösvalta 

 Jotta varmistetaan, että tuella rahoitetaan 

106 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, ja 

jotta otetaan huomioon 54 a artiklan 

3 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden 

päätökset, siirretään komissiolle 

160 artiklan mukaisesti valta antaa 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

 a) tukihakemuksia, mukaan lukien 

määräaikoja ja saateasiakirjoja koskevat 

säännöt; 

 b) tukioikeutta, mukaan luettuina 

säännöt, jotka koskevat tukikelpoisia 

humalan viljelyaloja ja kullekin 

tuottajaorganisaatiolle maksettavien 

määrien laskentaa; 

 c) aiheettomasti suoritettujen maksujen 

yhteydessä sovellettavia seuraamuksia; 

 d) liitteessä […] vahvistettujen 

enimmäismäärien tarkistamista. 

 54 c artikla 

 Täytäntöönpanovalta 

 Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä kaikki tähän 

jaksoon liittyvät tarvittavat toimenpiteet, 

jotka koskevat 

 a) tuen maksamista; 

 b) tarkastuksia. 

 Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/382 

Tarkistus  382 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

 

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 

II osa – II osasto – I luku – 1 jakso – 2 alajakso 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kaupan pitämisen yleisvaatimus Poistetaan. 

Kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 

täyttyminen 

 

1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on 

kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 

mukainen, jos se on laadultaan virheetön, 

aito ja myyntikelpoinen. 

 

2. Maataloustuotteita, joille ei ole 

vahvistettu 3 alajaksossa ja neuvoston 

direktiiveissä 2000/36/EY
28
, 

2001/112/EY
29
, 2001/113/E

30
, 

2001/114/EY
31
, 2001/110/EY

32
 ja 

2001/111/EY
33
 tarkoitettuja kaupan 

pitämisen vaatimuksia ja jotka ovat 

valmiita myytäviksi tai toimitettaviksi 

loppukuluttajalle asetuksen 

(EY) N:o 178/2002 3 artiklan 7 kohdassa 

määritellyssä vähittäiskaupassa, voidaan 

pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat 

kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 

mukaisia. 

 

3. Kaupan pidettäväksi tarkoitettu tuote 

katsotaan kaupan pitämisen 

yleisvaatimuksen mukaiseksi, jos se on 

jonkin liitteessä V luetellun 

kansainvälisen organisaation 

 



 

AM\929553FI.doc  PE503.601 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

vahvistaman standardin mukainen. 

Siirretty säädösvalta  

Ottaen huomioon kunkin alan 

erityispiirteet ja tarve tarkastella 

markkinatilanteen muutoksia siirretään 

komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 

antaa delegoituja säädöksiä, joilla 

vahvistetaan tai muutetaan 56 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettuja kaupan 

pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä 

edellytyksiä ja 56 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja vaatimuksenmukaisuutta 

koskevia sääntöjä tai poiketaan niistä. 

 

____________ 
28
 EYVL L 197, 3.8.2000, s. 19. 

29
 EYVL L 10, 12.1.2002, s. 58. 

30
 EYVL L 10, 12.1.2002, s. 67. 

31
 EYVL L 15, 17.1.2002, s. 19. 

32
 EYVL L 10, 12.1.2002, s. 47. 

33
 EYVL L 10, 12.1.2002, s. 53. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Tarkistus  383 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

 

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 

58 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kaupan pitämisen vaatimuksia voidaan 

soveltaa yhteen tai useampaan 

seuraavista tuotteista ja/tai aloista: 

 a) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit 

liitteessä I olevan VII osan a kohdassa 

tarkoitettujen tuotteiden osalta; 

 b) hedelmät ja vihannekset; 

 c) hedelmä- ja vihannesjalosteet; 

 d) banaani; 

 e) elävät kasvit; 

 f) munat; 

 g) siipikarjanliha; 

 h) ihmisravinnoksi tarkoitetut levitettävät 

rasvat; 

 i) humala. 

Tuotteita, joille on vahvistettu ala- tai 

tuotekohtaiset kaupan pitämisen 

vaatimukset, voidaan pitää kaupan 

unionissa ainoastaan kyseisten vaatimusten 

mukaisesti. 

Tuotteita, joille on vahvistettu ala- tai 

tuotekohtaiset kaupan pitämisen 

vaatimukset, voidaan pitää kaupan 

unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät 

kyseiset vaatimukset. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Tarkistus  384 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

Britta Reimers 

 

 

 

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 

106 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuottajaorganisaatiot Tuottajaorganisaatiot 

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä hyväksyttävä 

tuottajaorganisaatiot, 

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä hyväksyttävä 

hedelmä- ja vihannesalan 

tuottajaorganisaatiot ja ne voivat hyväksyä 

pyynnöstä myös kaikkien muiden alojen 

tuottajaorganisaatiot, 

a) jotka muodostuvat jonkin 1 artiklan 

2 kohdassa luetellun alan tuottajista; 

a) jotka muodostuvat tietyn 1 artiklan 

2 kohdassa luetellun alan viljelijöistä ja 

joissa näillä on määräävä asema; 

b) jotka on perustettu tuottajien aloitteesta; b) jotka on perustettu viljelijöiden 

aloitteesta; 

c) jotka pyrkivät tiettyyn päämäärään, 

johon voi sisältyä vähintään yksi 

seuraavista tavoitteista: 

c) jotka pyrkivät tiettyyn päämäärään, 

johon voi sisältyä vähintään yksi 

seuraavista tavoitteista: 

i) varmistaa tuotannon suunnittelu ja 

mukauttaminen kysyntää vastaavaksi, 

erityisesti määrän ja laadun osalta; 

i) varmistaa tuotannon suunnittelu ja 

mukauttaminen kysyntää vastaavaksi, 

erityisesti määrän ja laadun osalta; 

ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden 

tarjontaa ja markkinoille saattamista; 

ii) keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden 

tarjontaa ja markkinoille saattamista; 

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 

vakauttaa tuottajahintoja; 

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja 

vakauttaa tuottajahintoja; 
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iv) laatia tutkimuksia kestävistä 

tuotantomenetelmistä ja 

markkinakehityksestä; 

iv) laatia tutkimuksia kestävistä 

tuotantomenetelmistä ja 

markkinakehityksestä; 

v) edistää ja antaa ympäristöä säästävien 

viljelymenetelmien ja tuotantotekniikoiden 

toteuttamiseen tarvittavaa teknistä apua; 

v) edistää ja antaa ympäristöä säästävien 

viljelymenetelmien ja tuotantotekniikoiden 

toteuttamiseen tarvittavaa teknistä apua; 

 v a) edistää tuotantonormien käyttöä, 

tuotteiden laadun parantamista ja 

sellaisten tuotteiden kehittämistä, joiden 

alkuperänimitys tai maantieteellinen 

merkintä on suojattu tai jotka kuuluvat 

kansallisen laatumerkinnän piiriin, sekä 

antaa näihin tarvittavaa teknistä apua; 

vi) käsitellä sivutuotteita ja jätettä 

erityisesti veden, maaperän ja maiseman 

laadun suojelemiseksi sekä luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai 

parantamiseksi; ja 

vi) käsitellä sivutuotteita ja jätettä 

erityisesti veden, maaperän ja maiseman 

laadun suojelemiseksi sekä luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai 

parantamiseksi; 

vii) edistää luonnonvarojen kestävää 

käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä; 

vii) edistää luonnonvarojen kestävää 

käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä; 

 vii a) kehittää aloitteita 

menekinedistämisen ja kaupan pitämisen 

aloilla; 

 vii b) kehittää aloitteita, joilla 

parannetaan innovaatiovälineitä, 

yksityistä varastointia, jalostusta ja 

menekinedistämistä ja 

myynninedistämistä; 

 vii c) toteuttaa kriisinehkäisyä ja 

-hallintaa; 

 vii d) edistää jäsentensä tulevien 

markkinoiden ja vakuutusjärjestelmien 

käyttöä ja tarjota tarvittavaa teknistä 

tukea; 

d) joilla ei ole määräävää markkina-asemaa 

tietyillä markkinoilla, ellei 

perussopimuksen 39 artiklassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen sitä 

edellytä. 

d) joilla ei ole määräävää markkina-asemaa 

tietyillä markkinoilla, ellei 

perussopimuksen 39 artiklassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen sitä 

edellytä; 

 d a) pitävät kaupan tuotteita, jotka eivät 

kuulu perussopimuksen liitteen I 

soveltamisalan piiriin, edellyttäen, että 

myytyjen liitteen I soveltamisalan 
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ulkopuolisten tuotteiden osuus ei ole 

suurempi kuin 49 prosenttia kaupan 

pidettyjen tuotteiden kokonaismäärästä 

ilman, että tämä johtaa tunnustetulla 

maatalousalalla toimivan 

tuottajaorganisaation virallisen aseman 

menettämiseen. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/385 

Tarkistus  385 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

Britta Reimers 

 

 

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 

106 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 106 b artikla 

 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen 

 1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 

tuottajaorganisaatioiksi kaikki 

oikeussubjektit tai oikeussubjektin tarkoin 

määritellyt osat, jotka hakevat tällaista 

hyväksymistä, jos 

 a) ne täyttävät 106 artiklan ensimmäisen 

kohdan b ja c alakohdassa säädetyt 

vaatimukset; 

 b) niillä on vähimmäismäärä jäseniä 

ja/tai niiden kaupan pidetyn tuotannon 

määrä täyttää asianomaisen jäsenvaltion 

asettamat vähimmäisvaatimukset alueella, 

jolla ne toimivat; 

 c) on olemassa riittävä selvitys siitä, että 

ne voivat toteuttaa toimintaansa 

asianmukaisesti niin keston, 

tehokkuuden, inhimillisen, aineellisen ja 

teknisen avun tehokkaan jäsenille 

tarjoamisen kuin tarjonnan keskittämisen 

suhteen; 

 d) niiden säännöt ovat tämän kohdan a, b 
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ja c alakohdan mukaiset. 

 2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 

tuottajaorganisaatiot, jotka on hyväksytty 

ennen 1 päivää tammikuuta 2014 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 

jotka täyttävät tämän artiklan 1 kohdassa 

säädetyt edellytykset, on katsottava 

106 artiklan nojalla hyväksytyiksi 

tuottajaorganisaatioiksi. 

 3. Tuottajaorganisaatiot, jotka on 

hyväksytty ennen 1 päivää 

tammikuuta 2014 kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti ja jotka eivät 

täytä tämän artiklan 1 kohdassa 

säädettyjä edellytyksiä, voivat jatkaa 

toimintaansa kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti 1 päivään tammikuuta 2015 

saakka. 

 4. Jäsenvaltioiden on 

 a) päätettävä hyväksymisen 

myöntämisestä tuottajaorganisaatiolle 

neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 

hakemus ja kaikki sitä tukevat 

asianmukaiset todisteet on jätetty; 

hakemus on jätettävä siinä jäsenvaltiossa, 

jossa organisaation päätoimipaikka on; 

 b) suoritettava itse määrittelemiensä 

väliajoin tarkastuksia varmistaakseen, 

että hyväksytyt tuottajaorganisaatiot 

noudattavat tämän luvun säännöksiä; 

 c) määrättävä kyseisille organisaatioille ja 

yhteenliittymille vahvistamiaan 

seuraamuksia, jos säännöksiä ei ole 

noudatettu tai jos ilmenee tässä luvussa 

säädettyjä toimenpiteitä koskevia 

sääntöjenvastaisuuksia, sekä päätettävä 

tarvittaessa hyväksynnän 

peruuttamisesta; 

 d) ilmoitettava komissiolle vuosittain 

viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 

edellisen kalenterivuoden aikana 

tekemistään hyväksymisen myöntämistä, 

epäämistä tai peruuttamista koskevista 

päätöksistä. 
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6.3.2013 B7-0080/386 

Tarkistus  386 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

Britta Reimers 

 

 

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 

107 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

107 artikla Poistetaan. 

Tuottajaorganisaatioiden liitot  

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 

hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 

2 kohdassa luetellulla alalla toimivat 

tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka on 

perustettu hyväksyttyjen 

tuottajaorganisaatioiden aloitteesta. 

 

Jollei 114 artiklan mukaisesti 

vahvistetuista säännöistä muuta johdu, 

tuottajaorganisaatioiden liitot voivat 

hoitaa mitä tahansa 

tuottajaorganisaatioiden toimia tai 

tehtäviä. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/387 

Tarkistus  387 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

Britta Reimers 

 

 

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 

108 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 

hyväksyttävä millä tahansa 1 artiklan 

2 kohdassa luetellulla alalla toimivat 

toimialakohtaiset organisaatiot, jotka 

1. Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä 

millä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa 

luetellulla alalla toimivat toimialakohtaiset 

organisaatiot, jotka 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/388 

Tarkistus  388 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

Britta Reimers 

 

 

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 

108 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 

oliivien alalla sekä tupakka-alalla 

toimivien toimialakohtaisten 

organisaatioiden yhteydessä 1 kohdan c 

alakohdassa tarkoitettuun tiettyyn 

päämäärään voi sisältyä myös vähintään 

yksi seuraavista tavoitteista: 

Poistetaan. 

a) jäsenten tuotteiden tarjonnan ja 

kaupan pitämisen keskittäminen ja 

koordinointi; 

 

b) tuotannon ja jalostuksen 

mukauttaminen markkinoiden 

vaatimuksiin ja tuotteen parantaminen; 

 

c) tuotannon ja jalostuksen 

järkiperäistämisen ja parantamisen 

edistäminen. 

 

Or. en 

 

 


