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6.3.2013 B7-0080/390 

Tarkistus  390 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

Britta Reimers 

omasta puolestaan 

 

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 

109 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

109 artikla Poistetaan. 

Toimijaorganisaatiot  

Tässä asetuksessa oliiviöljyn ja syötäväksi 

tarkoitettujen oliivien alan 

toimijaorganisaatioihin katsotaan 

kuuluvan hyväksytyt 

tuottajaorganisaatiot, hyväksytyt 

toimialakohtaiset organisaatiot tai muiden 

toimijoiden hyväksytyt organisaatiot tai 

niiden yhteenliittymät. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/391 

Tarkistus  391 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

Britta Reimers 

omasta puolestaan 

 

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 

110 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\929592FI.doc  PE503.601v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/392 

Tarkistus  392 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

Britta Reimers 

omasta puolestaan 

 

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 

111 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

111 artikla Poistetaan. 

Muiden kuin jäsenten maksuosuudet  

Jos hyväksytyn tuottajaorganisaation, 

hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden liiton 

tai hyväksytyn toimialakohtaisen 

organisaation sääntöjen soveltamisalaa 

laajennetaan 110 artiklan mukaisesti, ja 

jos kyseisten sääntöjen kattamasta 

toiminnasta aiheutuu yleistä taloudellista 

hyötyä henkilöille, joiden toiminta liittyy 

kyseisiin tuotteisiin, hyväksynnän antanut 

jäsenvaltio voi päättää, että 

organisaatioon kuulumattomien 

yksittäisten toimijoiden tai ryhmien, jotka 

hyötyvät tästä toiminnasta, on maksettava 

organisaatiolle sen jäsenten maksamia 

maksuja vastaava summa kokonaan tai 

osittain, siinä määrin kuin maksujen on 

tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 

suoraan aiheutuvat kulut. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Tarkistus  393 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

Britta Reimers 

omasta puolestaan 

 

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 – III luku – 3 jakso 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tarjonnan mukauttaminen Poistetaan. 

Toimenpiteet, joilla helpotetaan tarjonnan 

mukauttamista markkinoiden 

vaatimuksiin 

 

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 

artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 

toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 

tarjonnan mukauttamista markkinoiden 

vaatimuksiin, lukuun ottamatta 

markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 

siirretään komissiolle 160 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 

naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 

lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 

siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 

toimenpiteitä 

 

a) laadun parantamiseksi;  

b) tuotannon, jalostuksen ja kaupan 

pitämisen paremman järjestelyn 

edistämiseksi; 

 

c) markkinahintojen kehityksen 

seurannan helpottamiseksi; 
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d) lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 

laatimisen mahdollistamiseksi 

käytettävien tuotantokeinojen 

tuntemuksen perusteella. 

 

Kaupan pitämistä koskevat säännöt viinin 

yhteismarkkinoiden toiminnan 

tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 

 

Viinin ja myös rypäleiden, rypäleen 

puristemehujen ja viinien, joista ne 

saadaan, yhteismarkkinoiden toiminnan 

tehostamiseksi ja vakauttamiseksi 

tuottajajäsenvaltiot voivat erityisesti 

108 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 

toimialakohtaisten organisaatioiden 

tekemillä päätöksillä vahvistaa kaupan 

pitämistä koskevia sääntöjä tarjonnan 

sääntelemiseksi. 

 

Näiden sääntöjen tulee olla tavoitteeseen 

nähden oikeasuhtaisia eivätkä ne saa 

 

a) liittyä mihinkään liiketoimeen 

asianomaisen tuotteen ensimmäisen 

markkinoille saattamisen jälkeen; 

 

b) sallia hintojen edes ohjeellista 

vahvistamista tai suosittamista; 

 

c) jäädyttää liian suurta osuutta 

vuosikerrasta, joka muutoin olisi 

saatavilla; 

 

d) antaa mahdollisuutta kieltäytyä 

antamasta kansallisia ja unionin 

todistuksia, joita tarvitaan viinien 

liikkeeseen luovuttamiseen ja kaupan 

pitämiseen, jos kaupan pitämisessä 

noudatetaan edellä mainittuja sääntöjä. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Tarkistus  394 

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 

130 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 130 a artikla 

 Tuontitullien soveltamisen 

keskeyttäminen sokerialalla  

 1. Jotta varmistetaan Euroopan 

sokerimarkkinoilla tarvittava saatavuus, 

komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

keskeytetään tuontitullien soveltaminen 

kokonaan tai osittain seuraavien 

tuotteiden tiettyjen määrien osalta: 

 a) CN-koodiin 1701 kuuluva sokeri; 

 b) CN-koodeihin 1702 30 10, 1702 40 10, 

1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluva 

isoglukoosi. 

 Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

 2. Komissio laatii viimeistään kunkin 

vuoden 30 päivänä marraskuuta 

ennusteen ruokosokerin tuontimäärästä 

unioniin kyseisen markkinointivuoden 

aikana. Ennuste perustuu Euroopan 

unionin ja ruokosokeria vievien maiden 

välisten kauppasopimusten mukaiseen 

EU:hun tapahtuvaa tuontia koskevaan 
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ennusteeseen. 

 3. Jos 2 kohdassa tarkoitettu 

tuontiennuste on alle 3,5 miljoonaa 

tonnia, komissio antaa 1 kohdan 

mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä, 

joiden mukaan ruokosokeria voidaan 

tuoda määrä, jolla tuontiennuste alittaa 

3,5 miljoonaa tonnia. Tällainen lisätuonti 

järjestetään siten, että säilytetään niiden 

maiden etuuskohtelu, joiden 

ruokosokerituonti unioniin on jo 

tullitulleista vapaata. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/395 

Tarkistus  395 

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 

154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ottaen huomioon tarve reagoida 

tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 

jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 

markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 

hintojen nousuista tai laskuista tai muista 

markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 

siirretään komissiolle valta antaa 

asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 

160 artiklan mukaisesti noudattaen 

perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 

tehdyistä sopimuksista johtuvia 

velvoitteita. 

Jollei toisesta alakohdasta muuta johdu ja 

ottaen huomioon tarve reagoida 

tehokkaasti vakavien markkinahäiriöiden 

merkittäviin uhkiin, jotka johtuvat 

tekijöistä, jotka aiheuttavat tai saattavat 

erittäin todennäköisesti aiheuttaa sisäisillä 

tai ulkoisilla markkinoilla esiintyviä 

merkittäviä hintojen nousuja tai laskuja, 

siirretään komissiolle valta antaa 

asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 

160 artiklan mukaisesti noudattaen 

perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 

tehdyistä sopimuksista johtuvia 

velvoitteita, edellyttäen että muut tämän 

asetuksen mahdollistamat toimet 

osoittautuvat riittämättömiksi. 

Or. en 



 

AM\929592FI.doc  PE503.601v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/396 

Tarkistus  396 

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 

Liite XYX (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 LIITE XYZ 

 Asetuksen 54 a artiklassa tarkoitetut 

kansalliset enimmäismäärät 

 Saksa 2 277 000 

 Puola       300 000 

Or. en 

 

 


