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Tarkistus  397 

Luis Manuel Capoulas Santos, Marina Yannakoudakis 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 

130 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 130 a artikla 
 

 Puhdistettavaksi tarkoitetun raakasokerin 
tuonti: päätoimisten puhdistamojen 
kuuden kuukauden yksinoikeus 

 1. Markkinointivuoden 2019/2020 
loppuun saakka päätoimisille 
puhdistamoille myönnetään 
markkinointivuotta kohden yksinoikeus 
2 500 000 tonnin tuontikapasiteettiin 
valkoisena sokerina ilmaistuna. 

 2. Ainoaa Portugalissa vuonna 2005 
toiminnassa ollutta sokerijuurikkaan 
jalostustehdasta pidetään päätoimisena 
puhdistamona. 

 3. Puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin 
tuontitodistuksia saa myöntää vain 
päätoimisille puhdistamoille sillä 
edellytyksellä, että asianomaiset määrät 
eivät ylitä 1 kohdassa tarkoitettuja 
määriä. Todistuksia voidaan siirtää 
ainoastaan päätoimisten puhdistamojen 
kesken, ja niiden voimassaolo lakkaa sen 
markkinointivuoden lopussa, jolle ne on 
myönnetty. 

 Tätä kohtaa sovelletaan jokaisen 
markkinointivuoden ensimmäisinä 
kuutena kuukautena. 
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 4. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
puhdistettavaksi tarkoitettu tuontisokeri 
puhdistetaan tämän alajakson mukaisesti, 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 

 a) eräitä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuontijärjestelyjen toimintaan liittyviä 
määritelmiä; 

 b) edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset, 
jotka toimijan on täytettävä voidakseen 
jättää tuontitodistushakemuksen, 
vakuuden asettaminen mukaan luettuna; 

 c) hallinnollisia seuraamuksia koskevat 
säännöt. 

 5. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan tarvittavat säännöt, jotka 
koskevat vaatimuksiin ja velvollisuuksiin 
liittyviä todistusasiakirjoja, jotka tuojien 
ja erityisesti päätoimisten puhdistamojen 
on toimitettava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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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 osasto – II luku – 2 jakso – 1 alajakso (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 ALAJAKSO 

 MAITOALAN TUOTANNON 
RAJOITTAMISTA KOSKEVA 

JÄRJESTELMÄ 

 103 a artikla 

 1. Tässä jaksossa sovelletaan seuraavia 
määritelmiä: 

 a) ’maidolla’ tarkoitetaan yhdestä tai 
useammasta lehmästä lypsettyä tuotetta; 

 b) ’muilla maitotuotteilla’ tarkoitetaan 
muita maitotuotteita kuin maitoa, 
erityisesti rasvatonta maitoa, kermaa, 
voita, jogurttia ja juustoa; nämä 
muunnetaan tarvittaessa 
maitoekvivalentiksi soveltamalla niihin 
kertoimia, jotka komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä; 

 c) ’tuottajalla’ tarkoitetaan viljelijää, 
jonka tila sijaitsee jonkin jäsenvaltion 
maantieteellisellä alueella ja joka tuottaa 
ja pitää kaupan maitoa tai joka 
valmistautuu harjoittamaan tällaista 
toimintaa hyvin pian; 

 d) ’tilalla’ tarkoitetaan suoria tukia 
koskevan EU:n asetuksen 4 artiklassa 
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määriteltyä tilaa; 

 e) ’ostajalla’ tarkoitetaan yritystä tai 
ryhmittymää, joka ostaa maitoa tuottajalta 

 – kerätäkseen, pakatakseen, 
varastoidakseen, jäähdyttääkseen tai 
jalostaakseen maitoa, myös 
toimeksiantona, 

 – myydäkseen maidon yhdelle tai 
useammalle maitoa tai muita 
maitotuotteita käsittelevälle tai 
jalostavalle yritykselle; 

 f) ’toimituksella’ tarkoitetaan kaikkia 
tuottajan suorittamia maidon, ei 
kuitenkaan muiden maitotuotteiden, 
toimituksia ostajalle riippumatta siitä, 
hoitaako kuljetuksen tuottaja, ostaja, 
nämä tuotteet käsittelevä tai jalostava 
yritys taikka jokin kolmas osapuoli; 

 g) ’suoramyynnillä’ tarkoitetaan tuottajan 
suorittamaa maidon myyntiä tai siirtoa 
suoraan kuluttajalle sekä tuottajan 
suorittamaa muiden maitotuotteiden 
myyntiä tai siirtoa; 

 h) ’kaupan pitämisellä’ tarkoitetaan 
maidon toimittamista taikka maidon tai 
muiden maitotuotteiden suoramyyntiä; 

 i) ’tilakohtaisella kiintiöllä’ tarkoitetaan 
tuottajan kiintiötä kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson 1 päivänä huhtikuuta; 

 j)  ’kansallisella kiintiöllä’ tarkoitetaan 
kullekin jäsenvaltiolle vahvistettua 
103 b artiklassa tarkoitettua kiintiötä; 

 k) ’käytettävissä olevalla kiintiöllä’ 
tarkoitetaan tuottajien 31 päivänä 
maaliskuuta käytettävissä olevaa kiintiötä 
sen kahdentoista kuukauden jakson 
aikana, jolle ylijäämämaksu on laskettu, 
ottaen huomioon kaikki kyseisen 
kahdentoista kuukauden jakson aikana 
tehdyt, tässä asetuksessa säädetyt siirrot, 
myynnit, muuntamiset ja väliaikaiset 
uudelleenjaot. 

 2. Edellä 1 kohdan e alakohdassa 
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annetun määritelmän suhteen ostajana 
pidetään myös samalla maantieteellisellä 
alueella sijaitsevien ostajien ryhmittymää, 
joka tekee jäsentensä lukuun 
ylijäämämaksun suorittamisen kannalta 
tarpeellisia hallinnollisia ja 
kirjanpidollisia toimia. Tämän alakohdan 
ensimmäistä virkettä sovellettaessa 
Kreikkaa pidetään yhtenä 
maantieteellisenä alueena, ja se voi pitää 
julkista elintä ostajaryhmittymänä. 

 3. Varmistaakseen erityisesti, ettei mikään 
kaupan pidettävä maito- tai muu 
maitotuotemäärä jää kiintiöjärjestelmän 
ulkopuolelle, komissio voi f alakohdassa 
esitettyä ’toimituksen’ määritelmää 
noudattaen mukauttaa ’suoramyynnin’ 
määritelmää delegoidulla säädöksellä. 

 103 b artikla 

 Kansalliset kiintiöt 

 1. Viiden 1 päivänä huhtikuuta 2015 
alkavan peräkkäisen kahdentoista 
kuukauden jakson, jäljempänä 
’kahdentoista kuukauden jakso’, aikana 
kaupan pidettävien maidon ja muiden 
maitotuotteiden kansalliset 
tuotantokiintiöt vahvistetaan liitteessä 
[IV a]. 

 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kiintiöt 
jaetaan tuottajien kesken 103 c artiklan 
mukaisesti tekemällä ero toimitusten ja 
suoramyynnin välillä. Kansallisen 
kiintiön ylittäminen määritellään 
kansallisella tasolla kussakin 
jäsenvaltiossa tämän jakson mukaisesti 
eriteltynä toimitusten ja suoramyynnin 
osalta. 

 3. Liitteessä (IV a) esitetyt kansalliset 
kiintiöt vahvistetaan, jollei markkinoiden 
yleistilanteen vuoksi mahdollisesti 
tehtävästä tarkistuksesta ja tietyissä 
jäsenvaltioissa vallitsevista 
erityisolosuhteista muuta johdu. 

 4. Bulgarian, Tšekin, Viron, Kyproksen, 
Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, 
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Puolan, Romanian, Slovenian ja 
Slovakian kansalliseen kiintiöön on 
sisällyttävä kaikki maito tai maitomäärää 
vastaavat tuotteet, jotka on toimitettu 
ostajalle tai myyty suoraan, riippumatta 
siitä, onko ne tuotettu tai pidetty kaupan 
mainituissa maissa sovellettavan 
siirtymätoimenpiteen puitteissa. 

 5. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
säännöt tämän artiklan yhdenmukaiseksi 
soveltamiseksi unionissa. Kyseisissä 
säännöissä vahvistetaan menettelyt, 
tiedonannot ja tekniset perusteet. 

 103 c artikla 

 Tilakohtaiset kiintiöt 

 1. Tuottajien tilakohtaisen kiintiön tai 
tilakohtaisten kiintiöiden on 1 päivänä 
huhtikuuta 2015 vastattava heidän 
31 päivän maaliskuuta 2015 mukaista 
tilakohtaista viitemääräänsä tai 
tilakohtaisia viitemääriään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 päivänä 
huhtikuuta 2015 tapahtuneita kiintiöiden 
siirtoja, myyntejä ja muuntamisia. 

 2. Tuottajalla voi olla käytössään yksi tai 
kaksi tilakohtaista kiintiötä, joista toinen 
on toimituksia ja toinen suoramyyntiä 
varten. Ainoastaan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi muuntaa 
tuottajan kiintiöiden välistä jakoa 
tuottajan perustellusta pyynnöstä. 

 3. Jos tuottajalla on kaksi kiintiötä, 
tuottajan mahdollinen ylijäämämaksu 
lasketaan erikseen kummankin kiintiön 
osalta. 

 4. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä korottaa 
105 l artiklassa tarkoitetun Suomen 
kansallisen kiintiön toimituksia koskevan 
osuuden enintään 200 000 tonniin 
korvauksena suomalaisille SLOM-
tuottajille. Tämä yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti jaettava varanto on käytettävä 
yksinomaan sellaisten tuottajien hyväksi, 
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joiden kohdalla Euroopan unioniin 
liittyminen on vaikuttanut haitallisesti 
oikeuteen aloittaa tuotanto uudelleen. 

 5. Jäljempänä 103 g artiklassa säädetyn 
kansallisen varannon täydentämiseksi 
mahdollisesti tehdyt vähennykset 
huomioon ottaen tilakohtaisia kiintiöitä 
mukautetaan tarvittaessa kunkin kyseessä 
olevan kahdentoista kuukauden jakson 
osalta, jotta tilakohtaisten 
toimituskiintiöiden summa ja 
tilakohtaisten suoramyyntikiintiöiden 
summa ei missään jäsenvaltiossa ylitä 
103 e artiklan mukaisesti mukautettua 
vastaavaa kansallista kiintiötä. 

 103 d artikla 

 Kansallisessa varannossa olevien 
kiintiöiden jako 

 Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, 
joiden mukaisesti 103 g artiklassa 
säädetyssä kansallisessa varannossa 
olevat määrät voidaan joko 
kokonaisuudessaan tai osittain jakaa 
tuottajille komissiolle ilmoitettavien 
objektiivisten perusteiden mukaisesti. 

 103 e artikla 

 Kiintiöiden hallinnointi 

 1. Komissio mukauttaa 103 v artiklan 
mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten 
kiintiöiden jakoa toimitusten ja 
suoramyynnin kesken kunkin jäsenvaltion 
ja kunkin jakson osalta ennen kyseisen 
jakson päättymistä ottaen huomioon 
tuottajien esittämät pyynnöt tilakohtaisten 
toimitus- ja suoramyyntikiintiöiden 
muuntamisesta. 

 2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain ennen komission 
vahvistamia päivämääriä ja komission 
täytäntöönpanosäädöksillä 162 artiklan 
mukaisesti vahvistamia sääntöjä 
noudattaen tiedot, joita tarvitaan 
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 a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
mukautuksen tekemiseksi; 

 b) kunkin jäsenvaltion maksaman 
ylijäämämaksun laskemiseksi. 

 103 f artikla 

 Rasvapitoisuus 

 1. Kullekin tuottajalle on vahvistettava 
viiterasvapitoisuus, jota sovelletaan tälle 
tuottajalle myönnettyyn tilakohtaiseen 
toimituskiintiöön. 

 2. Tuottajille 31 päivänä maaliskuuta 
2015 105 c artiklan 1 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen kiintiöiden osalta 
1 kohdassa tarkoitettu viiterasvapitoisuus 
on sama kuin kyseiseen kiintiöön 
mainittuna päivänä sovellettu 
viiterasvapitoisuus. 

 3. Viiterasvapitoisuutta muutetaan 
103 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
muuntamisten yhteydessä ja hankittaessa, 
siirrettäessä tai väliaikaisesti siirrettäessä 
kiintiöitä noudattaen niitä sääntöjä, jotka 
komissio hyväksyy 103 v artiklan 
b alakohdan mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä. 

 4. Rasvapitoisuus, jota sovelletaan uusiin 
tuottajiin, joiden tilakohtainen 
toimituskiintiö on myönnetty 
kokonaisuudessaan kansallisesta 
varannosta, vahvistetaan komission 
103 v artiklan b alakohdan mukaisesti 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 

 5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tilakohtaista viiterasvapitoisuutta 
mukautetaan tarvittaessa tämän 
asetuksen tullessa voimaan ja sen jälkeen 
aina tarvittaessa kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson alussa, jotta kunkin 
jäsenvaltion tilakohtaisten edustavien 
rasvapitoisuuksien painotettu keskiarvo ei 
ylitä liitteessä [VI a] vahvistettua 
viiterasvapitoisuutta yli 0,1 grammalla 
kiloa kohden. 
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 103 g artikla 

 Kansallinen varanto 

 1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto liitteessä [IV a] 
vahvistetuille kansallisille kiintiöille 
erityisesti 103 b artiklassa säädettyjä 
jakoja varten. Kansallista varantoa 
täydennetään tarvittaessa ottamalla 
takaisin 103 h artiklassa säädetyt määrät, 
peruuttamalla osa 103 n artiklassa 
säädetyistä siirroista tai tekemällä kaikista 
tilakohtaisista kiintiöistä tasavähennyksiä. 
Kyseisten kiintiöiden alkuperäinen 
käyttötarkoitus (toimitukset tai 
suoramyynti) säilyy. 

 2. Mahdolliset jäsenvaltiolle myönnetyt 
lisäkiintiöt sisällytetään ilman eri 
toimenpiteitä kansalliseen varantoon ja 
jaetaan toimituksiin ja suoramyyntiin 
ennakoitavissa olevien tarpeiden 
mukaisesti. 

 3. Kansallisessa varannossa olevilla 
kiintiöillä ei ole viiterasvapitoisuutta. 

 103 h artikla 

 Toiminnan harjoittamatta jättäminen 

 1. Kun tilakohtaisia kiintiöitä hallussaan 
pitävä luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö ei enää täytä jonkin 
kahdentoista kuukauden jakson aikana 
103 a artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuja edellytyksiä, vastaavat 
määrät on siirrettävä kansalliseen 
varantoon viimeistään seuraavan 
kalenterivuoden 1 päivänä huhtikuuta, 
jollei kyseinen henkilö ryhdy uudelleen 
103 a artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaiseksi tuottajaksi viimeistään 
mainittuna päivänä. 

 Jos tällainen henkilö ryhtyy uudelleen 
tuottajaksi viimeistään määrien 
poistamista seuraavan toisen kahdentoista 
kuukauden jakson lopussa, häneltä otettu 
tilakohtainen kiintiö palautetaan hänelle 
kokonaan tai osittain viimeistään 
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hakupäivää seuraavana 1 päivänä 
huhtikuuta. 

 2. Jos tuottajat eivät pidä kaupan 
vähintään 85:tä prosenttia tilakohtaisesta 
kiintiöstään vähintään yhden 
kahdentoista kuukauden jakson aikana, 
jäsenvaltiot voivat päättää, onko 
käyttämätön kiintiö siirrettävä kokonaan 
tai osittain kansalliseen varantoon ja 
millä edellytyksillä tämä tapahtuu. 

 Jäsenvaltiot voivat vahvistaa edellytykset, 
joiden mukaisesti kiintiö jaetaan 
uudelleen kyseisille tuottajille, jos nämä 
jatkavat kaupan pitämistä. 

 3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
ylivoimaisen esteen tapauksissa eikä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, jotka vaikuttavat tilapäisesti 
kyseisten tuottajien tuotantokapasiteettiin 
ja jotka ovat toimivaltaisten 
viranomaisten tunnustamia. 

 103 i artikla 

 Väliaikaiset siirrot 

 1. Jäsenvaltioiden on kunkin kahdentoista 
kuukauden jakson loppuun mennessä 
sallittava, että tuottajat siirtävät kyseisen 
jakson aikana väliaikaisesti osan 
tilakohtaisista kiintiöistä, jotka ovat 
niiden käytettävissä mutta joita ne eivät 
aio käyttää. 

 Jäsenvaltiot voivat säännellä siirtoja 
tuottajaluokkien tai 
maidontuotantorakenteiden perusteella, 
rajoittaa ne koskemaan ainoastaan ostajia 
tai rajoittaa ne alueiden sisäisiksi, sallia 
103 h artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa koko kiintiön siirtämisen ja 
määrittää, missä määrin siirtäjä voi uusia 
siirtoja. 

 2. Kukin jäsenvaltio voi päättää olla 
panematta 1 kohtaa täytäntöön toisen tai 
molempien seuraavien tekijöiden 
perusteella: 
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 a) tarve helpottaa rakenteellisia 
muutoksia ja mukautuksia; 

 b) pakottava hallinnollinen tarve. 

 103 j artikla 

 Kiintiöiden siirrot maa-alueen mukana 

 1. Tilakohtaiset kiintiöt siirtyvät tilan 
mukana sen haltuunsa ottavalle 
tuottajalle, kun tila myydään, vuokrataan 
tai se siirtyy perintönä, ennakkoperintönä 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, noudattaen 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka 
jäsenvaltio määrittelee ottaen huomioon 
maidontuotantoon käytettävän pinta-alan 
tai muut objektiiviset perusteet ja 
tarvittaessa osapuolten välisen 
sopimuksen. Se osa kiintiöstä, jota ei 
siirretä tilan mukana, lisätään 
kansalliseen varantoon. 

 2. Jos kiintiöt on siirretty tai siirretään 
1 kohdan mukaisesti maanvuokrauksella 
tai muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, jäsenvaltiot 
voivat päättää objektiivisin perustein ja 
sen varmistamiseksi, että kiintiöt jaetaan 
yksinomaan tuottajille, ettei kiintiötä 
siirretä tilan mukana. 

 3. Kun maa-alue siirretään viranomaisille 
ja/tai kun julkinen etu niin vaatii tai kun 
siirto tapahtuu muista kuin maatalouteen 
perustuvista syistä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet osapuolten oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi, ja ennen kaikkea se, 
että tällaisesta maa-alueesta luopuvat 
tuottajat voivat halutessaan jatkaa 
maidontuotantoa. 

 4. Jos maanvuokraussopimus päättyy 
ilman, että sen jatkaminen on mahdollista 
vastaavilla ehdoilla, tai tilanteissa, joilla 
on vastaavia oikeudellisia vaikutuksia, ja 
jos osapuolet eivät pääse keskenään 
sopimukseen, kyseiset tilakohtaiset 
kiintiöt siirretään osittain tai kokonaan 
määrät haltuunsa ottavalle tuottajalle 
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noudattaen säännöksiä, jotka jäsenvaltio 
antaa osapuolten oikeutetut edut 
huomioon ottaen. 

 103 k artikla 

 Erityiset siirtotoimenpiteet 

 1. Jotta maidontuotannon 
rakenneuudistus onnistuisi tai ympäristöä 
voitaisiin parantaa, jäsenvaltiot voivat 
noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, 
jotka ne vahvistavat ottaen huomioon 
osapuolten oikeutetut edut 

 a) myöntää tuottajille, jotka sitoutuvat 
lopettamaan pysyvästi maidontuotantonsa 
kokonaan tai osittain, yhtenä tai 
useampana vuotuisena eränä 
maksettavan korvauksen ja siirtää näin 
vapautuneet tilakohtaiset kiintiöt 
kansalliseen varantoon; 

 b) määritellä objektiivisin perustein 
edellytykset, joilla toimivaltainen 
viranomainen tai sen nimeämä elin voi 
myöntää tuottajille maksua vastaan 
kahdentoista kuukauden jakson alussa 
tilakohtaiset kiintiöt, jotka ovat 
vapautuneet lopullisesti muilta tuottajilta 
edellisen kahdentoista kuukauden jakson 
päättyessä edellä mainitun maksun 
suuruista, yhtenä tai useampana 
vuotuisena eränä suoritettua korvausta 
vastaan; 

 c) keskittää ja valvoa kiintiöiden siirtoja, 
joiden mukana ei siirry maa-alueita; 

 d) säätää, että tuottajalle myönnetään 
kyseinen tilakohtainen kiintiö silloin, kun 
maa-alue on siirretty ympäristön 
parantamiseksi, jos maa-alueesta luopuva 
tuottaja haluaa jatkaa maidontuotantoa; 

 e) määritellä objektiivisin perustein alueet 
tai keräilyalueet, joilla sallitaan 
kiintiöiden lopulliset siirrot ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä 
maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi; 
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 f) sallia tuottajan toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai sen nimeämälle 
elimelle osoittamasta hakemuksesta 
kiintiöiden lopullisen siirron ilman 
vastaavien maa-alueiden siirtämistä ja 
päinvastoin maidontuotannon rakenteen 
parantamiseksi tilalla tai tuotannon 
laajaperäistämisen edistämiseksi. 

 2. Edellä oleva 1 kohta voidaan panna 
täytäntöön kansallisella tasolla, sopivalla 
alueellisella tasolla tai erityisillä 
keräilyalueilla. 

 103 l artikla 

 Kiintiöistä tehtävä vähennys 

 1. Jäsenvaltiot voivat 103 j ja 
103 k artiklassa tarkoitettujen siirtojen 
yhteydessä vähentää objektiivisin 
perustein osan tilakohtaisista kiintiöistä 
kansalliseen varantoon. 

 2. Jos kiintiöt on siirretty tai siirretään 
103 j ja 103 k artiklan mukaisesti niitä 
vastaavan maa-alueen mukana tai ilman 
maa-aluetta maanvuokrauksella tai 
muuna siirtona, jolla on vastaavia 
oikeudellisia vaikutuksia, jäsenvaltiot 
voivat päättää objektiivisin perustein ja 
sen varmistamiseksi, että kiintiöt jaetaan 
yksinomaan tuottajille, palautuuko 
siirretty kiintiö kokonaan tai osittain 
kansalliseen varantoon ja millä 
edellytyksillä tämä tapahtuu. 

 103 n artikla 

 Tuki kiintiöiden hankkimiseen 

 Mikään viranomainen ei saa myöntää 
kiintiöiden hankintaan suoraan liittyvää 
taloudellista tukea kiintiöiden myyntiin, 
siirtoon tai jakamiseen tämän jakson 
mukaisesti. 

 103 m artikla. 

 Ylijäämämaksu 

 1. Kansallisen kiintiön ulkopuolella 
kaupan pidettävästä maidosta ja muista 
maitotuotteista peritään ylijäämämaksu. 
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 Maksun määrä 100:aa kilogrammaa 
maitoa kohden on 27,83 euroa. 

 2. Jäsenvaltioiden on maksettava 
yhteisölle erikseen toimitusten ja 
suoramyynnin osalta määritellyn 
kansallisen kiintiön ylityksestä johtuva 
ylijäämämaksu. Niiden on maksettava 
siitä 99 prosenttia 
maataloustukirahastolle kyseistä 
kahdentoista kuukauden jaksoa 
seuraavan 16 päivän lokakuuta ja 
30 päivän marraskuuta välisenä aikana. 

 3. Jos 1 kohdassa säädettyä 
ylijäämämaksua ei ole maksettu 
määräpäivään mennessä, komissio 
vähentää maatalousrahastojen komiteaa 
kuultuaan maksamatta jäänyttä 
ylijäämämaksua vastaavan määrän 
horisontaalisen asetuksen (EY) 
xx artiklassa ja xx artiklan x kohdassa 
tarkoitetuista kuukausittaisista maksuista. 
Ennen kuin komissio tekee päätöksensä, 
se ilmoittaa asiasta asianomaiselle 
jäsenvaltiolle, jonka on ilmoitettava 
kantansa viikon kuluessa. 
Horisontaalisen asetuksen (EY) 
xx artiklaa ei sovelleta. 

 103 o artikla 

 Tuottajien maksuosuus ylijäämämaksusta 

 Ylijäämämaksu jaetaan 
kokonaisuudessaan 103 m ja 
103 s artiklan mukaisesti niiden tuottajien 
kesken, jotka ovat osaltaan aiheuttaneet 
103 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten kiintiöiden kulloisenkin 
ylityksen. 

 Tuottajien on maksettava jäsenvaltioille 
103 e, 103 f ja 103 p artiklan mukaisesti 
laskettu maksuosuutensa 
ylijäämämaksusta pelkästään sillä 
perusteella, että ne ovat ylittäneet 
käytettävissä olevat kiintiönsä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 103 p artiklan ja 
103 s artiklan 1 kohdan soveltamista. 
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 103 p artikla 

 Toimituksia koskeva ylijäämämaksu 

 1. Ylijäämämaksun lopullista tilittämistä 
varten kunkin tuottajan toimittamia 
määriä korotetaan tai alennetaan 
todellisen rasvapitoisuuden ja 
viiterasvapitoisuuden mahdollisen eron 
huomioon ottamiseksi. 

 2. Kunkin tuottajan ylijäämämaksua 
koskeva maksuosuus vahvistetaan 
jäsenvaltion päätöksellä sen jälkeen, kun 
kansallisen toimituskiintiön käyttämätön 
osa on jaettu uudelleen tai jätetty 
jakamatta, joko suhteessa kunkin 
tuottajan tilakohtaisiin kiintiöihin tai 
jäsenvaltioiden vahvistamin objektiivisin 
perustein 

 a) joko jäsenvaltiokohtaisesti sen määrän 
perusteella, jolla kunkin tuottajan kiintiö 
on ylittynyt; 

 b) tai ensin ostajakohtaisesti ja tämän 
jälkeen tarvittaessa kansallisella tasolla. 

 103 q artikla 

 Ostajien tehtävät 

 1. Ostajat vastaavat ylijäämämaksua 
koskevan tuottajien maksuosuuden 
perimisestä kyseisiltä tuottajilta ja 
maksavat jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ennen komission 
103 v artiklan d, f ja g alakohdan 
mukaisesti annetuilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamaa 
määräaikaa maksuosuudet, jotka 
vähennetään ylityksen aiheuttaneille 
tuottajille maksetusta maidon hinnasta tai 
jotka peritään muulla asianmukaisella 
tavalla. 

 2. Jos yksi ostaja korvaa yhden tai 
useamman muun ostajan joko kokonaan 
tai osittain, meneillään olevan 
kahdentoista kuukauden jakson 
loppuajan osalta otetaan huomioon 
tuottajien käytettävissä olevat tilakohtaiset 
kiintiöt sen jälkeen, kun niistä on 
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vähennetty jo toimitetut määrät ja niiden 
rasvapitoisuus on otettu huomioon. Tätä 
kohtaa sovelletaan myös silloin, kun 
tuottaja siirtyy yhdeltä ostajalta toiselle. 

 3. Jos tuottajan toimittamat määrät 
ylittävät viitekauden aikana kyseisen 
tuottajan käytettävissä olevan kiintiön, 
asianomainen jäsenvaltio voi päättää, että 
ostaja vähentää osan maidon hinnasta 
kaikkien sellaisten kyseisen tuottajan 
toimitusten osalta, jotka ylittävät kiintiön, 
ennakkona tuottajan maksuosuudesta 
jäsenvaltion vahvistamien 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltio voi vahvistaa 
erityisjärjestelyjä, jotta ostajat pystyisivät 
vähentämään tämän ennakon, jos 
tuottajat toimittavat useille ostajille. 

 103 r artikla 

 Hyväksyntä 

 Ostajan asema edellyttää 
ennakkohyväksyntää, jonka jäsenvaltio 
myöntää komission 103 u artiklan 
f alakohdan mukaisesti antamilla 
delegoiduilla säädöksillä vahvistettujen 
perusteiden mukaisesti ja noudattaen 
103 v artiklan mukaisilla 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettua 
menettelyä. 

 103 s artikla 

 Suoramyyntiä koskeva ylijäämämaksu 

 1. Suoramyynnin yhteydessä kunkin 
tuottajan ylijäämämaksua koskeva 
maksuosuus vahvistetaan jäsenvaltion 
päätöksellä sopivalla alueellisella tai 
kansallisella tasolla sen jälkeen, kun 
suoramyyntiin varatun kansallisen 
kiintiön käyttämätön osa on jaettu 
uudelleen tai jätetty jakamatta. 

 2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
myytyjen tai luovutettujen maitotuotteiden 
valmistukseen myydyn, luovutetun tai 
käytetyn maidon kokonaismäärästä 
maksettavaa ylijäämämaksua koskevan 
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tuottajien maksuosuuden laskuperusta 
komission 103 u artiklan b alakohdan 
mukaisesti antamilla delegoiduilla 
säädöksillä vahvistamien perusteiden 
mukaisesti. 

 3. Rasvapitoisuuden tarkistamista ei oteta 
huomioon ylijäämämaksun lopullista 
tilitystä suoritettaessa. 

 4. Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä 103 v artiklan 
d ja f alakohdan mukaisesti, miten ja 
milloin ylijäämämaksu maksetaan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

 103 t artikla 

 Liikaa maksetut tai maksamattomat 
määrät 

 1. Kun ylijäämämaksu on maksettava ja 
tuottajilta peritty maksuosuus on 
suurempi kuin kyseinen maksu 
toimitusten ja suoramyynnin yhteydessä, 
jäsenvaltio voi 

 a) käyttää ylijäämän kokonaan tai osittain 
103 k artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen; ja/tai 

 b) jakaa sen kokonaan tai osittain 
tuottajille, jotka 

 – kuuluvat etuoikeutettuihin luokkiin, 
jotka jäsenvaltio on ottanut käyttöön 
komission delegoiduilla säädöksillä 
103 u artiklan g alakohdan mukaisesti 
vahvistamien objektiivisten perusteiden ja 
määräaikojen mukaisesti, 

 – ovat joutuneet poikkeukselliseen 
tilanteeseen, joka aiheutuu kansallisesta 
säännöksestä, joka ei liity tässä luvussa 
säädettyyn maitoa ja muita maitotuotteita 
koskevaan kiintiöjärjestelmään. 

 2. Jos on todettu, ettei ylijäämämaksua 
ole tarpeen maksaa, ostajien tai 
jäsenvaltion mahdollisesti perimät 
ennakot on palautettava viimeistään 
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seuraavan kahdentoista kuukauden 
jakson lopussa. 

 3. Jos ostaja ei ole noudattanut velvoitetta 
periä tuottajien maksuosuutta 
ylijäämämaksusta 103 q artiklan 
mukaisesti, jäsenvaltio voi periä 
maksamattomat määrät suoraan 
tuottajalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta seuraamuksia, joita se voi 
soveltaa sääntöjä rikkoneeseen ostajaan. 

 4. Jos tuottaja tai ostaja ei noudata 
maksuja koskevaa määräaikaa, 
jäsenvaltiolle on maksettava komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 103 v artiklan 
e alakohdan mukaisella vahvistama 
viivästyskorko. 

 103 u artikla 

 Delegoidut säädökset 

 Sen varmistamiseksi, että 
maitokiintiöjärjestelmä täyttää 
tavoitteensa, joita ovat erityisesti tehokas 
tilakohtaisten kiintiöiden käyttö ja 
laskenta sekä maksun periminen ja 
käyttö, komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä säännöt, jotka koskevat 

 a) kiintiöiden väliaikaisia ja lopullisia 
muuntamisia; 

 b) käyttämättömien kiintiöiden 
uudelleenjakoa; 

 c) rasvapitoisuuteen sovellettavan 
korjauskertoimen vähimmäisrajaa; 

 d) tuottajien velvollisuutta toimittaa 
hyväksytyille ostajille; 

 e) perusteita, joita jäsenvaltiot soveltavat 
hyväksyessään ostajia; 

 f) lisämaksujen uudelleenjakoa koskevia 
objektiivisia perusteita; 

 g) ’suoramyynnin’ määritelmän 
mukauttamista ottaen huomioon 
103 a artiklan f alakohdassa vahvistettu 
’toimituksen’ määritelmä. 

 103 v artikla 
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 Täytäntöönpanosäädökset 

 Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
kiintiöjärjestelmän soveltamiseksi 
tarvittavat säännöt, jotka koskevat muun 
muassa 

 a) kiintiön lopullisia muuntamisia sekä 
kansallisten kiintiöiden jakamista 
toimitusten ja suoramyynnin kesken 
jäsenvaltioille ilmoittamisen jälkeen; 

 b) tilakohtaisten kiintiöiden 
rasvapitoisuuskertoimen vahvistamista ja 
rasvapitoisuuden tarkistamista; 

 c) jäsenvaltioiden suorittamaa 
maitoekvivalentin määrittämistä; 

 d) maksun maksamisen menettelyä, 
aikataulua ja toteutusta, lisämaksun 
uudelleenjakamista sekä vähennyksiä tai 
ennakoita silloin, kun on noudatettava 
määräaikoja; 

 e) viivästyskorkojen asettamista ja 
maksuun liittyvien asiaankuuluvien 
kustannusten vahvistamista; 

 f) uusista määritelmistä tiedottamista 
tuottajille, tilakohtaisten kiintiöiden 
tiedoksiantoa ja maksusta ilmoittamista; 

 g) tiedottamista maitoalan lisämaksuun 
liittyvistä hakemuksista ja sopimuksista; 

 h) toimituksia ja suoramyyntiä koskevan 
ilmoitusmallin laatimista; 

 i) ostajien ja tuottajien velvollisuutta 
laatia ilmoituksia, pitää kirjaa ja toimittaa 
tietoja; 

 j) toimituksia ja suoramyyntiä koskevia 
tarkastuksia. 

Or. en 

Perustelu 

Milk producers have severely felt the consequences of what presumably was supposed to be a 

sof landing for the sector: a progressive slight increase of the milk quota for each member 
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state, preparing the end of the system by 2015. It has been clear that the changes introduced 

are far from having had a neglectable effect over milk farms as some have been put out of 

business and others have been very often paying to sell their product, instead of making a 

living. These reasons constitute enough empirical evidence to justify the prolongation of the 

current quota system in order to allow for an appropriate regulation of the market of milk and 

milk products. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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6.3.2013 B7-0080/399 

Tarkistus  399 

Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 

Dăncilă, Eric Andrieu 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 

Liite IV a (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 LIITE IV a 

 Kansalliset kiintiöt: määrät (tonneina) 
12 kuukauden jaksoa ja jäsenvaltiota 

kohti 

 Jäsenvaltio  

 Belgia 3 602 114.910 

 Bulgaria 1 049 517.616 

 Tšekki 2 935 144.857 

 Tanska 4 847 909.473 

 Saksa 30 318 928.750 

 Viro 692 926.049 

 Irlanti 5 784 422.236 

 Kreikka 879 614.757 

 Espanja 6 557 555.445 

 Ranska 26 371 231.277 

 Italia 11 288 542.866 

 Kypros 155 658.792 

 Latvia 781 132.698 

 Liettua 1 827 638.981 

 Luxemburg 292 754.310 
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 Unkari 2 133 404.521 

 Malta 52 205.729 

 Alankomaat 12 050 492,655 

 Itävalta 2 992 728.488 

 Puola 10 055 797,056 

 Portugali 2 088 904.546 

 Romania 3 277 196.478 

 Slovenia 618 173.380 

 Slovakia 1 115 756.221 

 Suomi 2 619 044.220 

 Ruotsi 3 594 029.658 

 Yhdistynyt kuningaskunta15 896 704.566 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Tarkistus  400 

Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 

Dăncilă, Eric Andrieu 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 

Liite VI a (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 LIITE VI a 

 103 F ARTIKLASSA TARKOITETTU 
VIITERASVAPITOISUUS 

 Jäsenvaltio g/kg 

 Belgia 36,91 

 Bulgaria 39,10 

 Tšekki  42,10 

 Tanska 43.68 

 Saksa 40,11 

 Viro 43,10 

 Kreikka 36,10 

 Espanja 36,37 

 Ranska 39,48 

 Irlanti 35,81 

 Italia 36,88 

 Kypros 34,60 

 Latvia 40,70 

 Liettua 39,90 

 Luxemburg 39,17 

 Unkari 38,50 
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 Alankomaat 42,36 

 Itävalta 40,30 

 Puola 39,00 

 Portugali 37,30 

 Romania 38,50 

 Slovenia 41,30 

 Slovakia 37,10 

 Suomi 43,40 

 Ruotsi 43,40 

 Yhdistynyt kuningaskunta 39,70 

Or. en 

Perustelu 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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6.3.2013 B7-0080/401 

Tarkistus  401 

Britta Reimers 

ALDE-ryhmän puolesta 

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 

12 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tämän artiklan soveltamiseksi 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät perussopimuksen 43 artiklan 
2 kohdan mukaisesti kattavan luettelon 
perusteista, joiden on täytyttävä, jotta 
markkinatilanteen voidaan katsoa 
edellyttävän julkista interventiota. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella varmistetaan, että julkisen intervention käynnistämisestä tulee 

objektiivisempaa ja että se on paremmin viljelijöiden ennustettavissa. Sillä ei kuitenkaan 

vahvisteta automaattista järjestelmää. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Tarkistus  402 

Britta Reimers 

ALDE-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 82 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (82 a) Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 
säädetään, että sokerikiintiöt on määrä 
lakkauttaa viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2015. Jotta varmistetaan alan 
joustava siirtyminen kiintiöjärjestelmän 
päättyessä, kiintiöjärjestelmää on syytä 
jatkaa kahdella vuodella. 

Or. en 

Perustelu 

Toimialalle voidaan taata pehmeä lasku pidentämällä kiintiöjärjestelmän soveltamista 

kahdella vuodella. Lisäaika olisi rajoitettava kahteen vuoteen, jotta voidaan parantaa 

sokerialan kilpailukykyä. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Tarkistus  403 

Britta Reimers 

ALDE-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 83 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (83 a) Komission olisi EU:n sokerialan 
rehellisen kilpailun ja tarjonnan 
monipuolisuuden varmistamiseksi 
huolehdittava sokeriruo'on ja 
sokerijuurikkaan tuottajien oikeuksien ja 
velvollisuuksien asianmukaisesta 
tasapainosta. Kun etuuskohtelun piiriin 
kuuluvista kumppanimaista peräisin 
olevan sokeriruo'on tuonti ei ole odotetun 
suuruista, komission olisi sallittava 
tulliton lisätuonti, jotta varmistetaan 
riittävän raaka-aineen saatavuus EU:n 
sokerimarkkinoilla. 

Or. en 

Perustelu 

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 

imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 

increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 

well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 

order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 

obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 

permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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6.3.2013 B7-0080/404 

Tarkistus  404 

Britta Reimers 

ALDE-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 84 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät 
voivat saattaa päätökseen 
mukautumisensa sokerialan vuoden 2006 
perusteelliseen uudistukseen ja jatkaa sen 
jälkeen toteutettuja toimia kilpailukyvyn 
parantamiseksi, nykyistä 
kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 
markkinointivuoden 2017/2018 loppuun 
saakka. Komissiolle olisi siksi annettava 
valtuudet jakaa tuotantokiintiöitä 
jäsenvaltioille, jotka luopuivat kaikista 
kiintiöistään vuonna 2006. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/405 

Tarkistus  405 

Britta Reimers 

ALDE-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 84 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (84 b) Koska kiintiöjärjestelmä poistuu 
lopullisesti vuonna 2018, komission olisi 
toimitettava ennen 1 päivää 
heinäkuuta 2016 parlamentille ja 
neuvostolle kertomus asianmukaisista 
toimenpiteistä nykyisten 
kiintiöjärjestelyjen lakkauttamiseksi ja 
alan tulevaisuudesta vuonna 2018 
tapahtuvan kiintiöiden poistamisen 
jälkeen sekä liitettävä kertomukseen 
tarvittavat ehdotukset koko alan 
valmistautumiseksi aikaan vuoden 2018 
jälkeen. Komission olisi myös toimitettava 
ennen 31 päivää joulukuuta 2014 
kertomus unionin sokerialan 
toimitusketjun toiminnasta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/406 

Tarkistus  406 

Britta Reimers 

ALDE-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 94 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 

kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 

ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 

sisällettävä tuontitulli- ja 
vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 
periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 
perustuttava Uruguayn kierroksen 

monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 

kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 

sitoumuksiin. 

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 

kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 

ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 

sisällettävä tuontitullijärjestelmä. 
Kauppajärjestelmän olisi perustuttava 

Uruguayn kierroksen monenvälisissä 

kauppaneuvotteluissa ja kahdenvälisissä 

sopimuksissa tehtyihin sitoumuksiin. 

Or. en 

 

 


