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6.3.2013 B7-0080/407 

Tarkistus  407 

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 107 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(107) Unionin osallistuminen tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 

kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 

mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 

maihin suuntautuvalle viennille unionin 

hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 

väliseen erotukseen perustuvaa WTO-

sitoumusten mukaista vientitukea. 

Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 

ja määrään perustuvia rajoituksia. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013  

B7-0080/408 

Tarkistus  408 

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 108 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(108) Arvoon perustuvien rajoitusten 

noudattaminen olisi vientitukia 

vahvistettaessa varmistettava valvomalla, 

että tuet maksetaan Euroopan 

maatalouden tukirahaston sääntöjen 

mukaisesti. Valvontaa voidaan helpottaa 

vientitukien pakollisella 

ennakkovahvistuksella, samalla kun 

sallitaan eriytetyn vientituen osalta 

ennalta vahvistetun määräpaikan 

muuttaminen sen maantieteelliseen 

alueen sisällä, jolla sovelletaan yhtenäistä 

vientituen määrää. Jos määräpaikkaa 

muutetaan, olisi maksettava todelliseen 

määräpaikkaan sovellettavaa vientitukea 

siten, että enimmäismäärä on ennalta 

vahvistettuun määräpaikkaan sovellettava 

tuen määrä. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/409 

Tarkistus  409 

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 109 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(109) Määrällisten rajoitusten 

noudattaminen olisi varmistettava 

luotettavan ja tehokkaan 

seurantajärjestelmän avulla. Vientitukien 

myöntämisen edellytyksenä olisi tätä 

varten oltava vientitodistus. Vientitukia 

olisi myönnettävä käytettävissä olevien 

enimmäismäärien rajoissa kunkin 

tuotteen tilanteen mukaan. Kyseiseen 

sääntöön olisi sallittava poikkeuksia vain 

perussopimuksen liitteeseen I 

kuulumattomien jalostettujen tuotteiden 

osalta, joihin ei sovelleta 

määrärajoituksia. Olisi säädettävä 

mahdollisuudesta poiketa hallintoa 

koskevien sääntöjen tiukasta 

noudattamisesta sellaisen tukea saavan 

viennin osalta, joka ei todennäköisesti 

ylitä vahvistettuja määriä. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/410 

Tarkistus  410 

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 108 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(110) Elävien nautaeläimien viennin 

osalta olisi säädettävä, että vientitukien 

myöntäminen ja maksaminen edellyttää 

eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 

suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 

unionin lainsäädännössä vahvistettujen 

säännösten noudattamista. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/411 

Tarkistus  411 

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 111 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(111) Jotta voidaan varmistaa, että viejillä 

on tasavertainen pääsy tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien 

maataloustuotteiden vientitukiin, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat tiettyjen maataloustuotteita 

koskevien sääntöjen soveltamista 

tuotteisiin, jotka viedään jalostettuina 

tavaroina. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/412 

Tarkistus  412 

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 112 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(112) 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, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat eläinten hyvinvointia koskevien 

vaatimusten noudattamista unionin 

tullialueen ulkopuolella, riippumattomien 

kolmansien osapuolten käyttö mukaan 

lukien. 

(112) Jotta viejiä kannustettaisiin 

noudattamaan eläinten hyvinvointia 

koskevia edellytyksiä, komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 

290 artiklan mukaisesti tiettyjä 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

eläinten hyvinvointia koskevien 

vaatimusten noudattamista unionin 

tullialueen ulkopuolella, riippumattomien 

kolmansien osapuolten käyttö mukaan 

lukien. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/413 

Tarkistus  413 

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 113 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(113) Jotta voidaan varmistaa, että 

toimijat noudattavat velvollisuuksiaan 

tarjouskilpailuun osallistuessaan, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat ensisijaisen vaatimuksen 

vahvistamista todistuksiin liittyvien 

vakuuksien vapauttamiseksi 

tarjouskilpailutettujen vientitukien 

yhteydessä. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/414 

Tarkistus  414 

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 114 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(114) Toimijoiden ja viranomaisten 

hallinnollisen taakan keventämiseksi 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

vahvistetaan kynnysarvot, joiden 

alittuessa vientitodistuksen myöntämistä 

tai esittämistä ei edellytetä, määritetään 

määräpaikat tai toimet, joiden osalta 

vientitodistuksen esittämisvelvollisuudesta 

vapauttaminen on perusteltua, ja sallitaan 

perustelluissa tapauksissa 

vientitodistusten myöntäminen 

jälkikäteen. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/415 

Tarkistus  415 

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 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: jokin muu 

vientituelle määritelty päivämäärä; 

seuraamukset, jotka liittyvät vientituen 

maksamiseen silloin kun todistuksessa 

mainittu tuotekoodi tai määräpaikka ei 

vastaa todellista tuotetta tai 

määräpaikkaa; vientitukien 

ennakkomaksu, mukaan lukien vakuuden 

asettamista ja vapauttamista koskevat 

edellytykset; tarkastukset ja todisteet 

silloin kun on epäilyksiä tuotteiden 

todellisen määräpaikan suhteen, mukaan 

lukien mahdollisuus jälleentuontiin 

unionin tullialueelle; määräpaikat, joita 

pidetään unionista vientinä, ja unionin 

tullialueeseen kuuluvien 

vientitukikelpoisten määräpaikkojen 

Poistetaan. 



 

AM\929540FI.doc  PE503.601v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

sisällyttäminen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/416 

Tarkistus  416 

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 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: määräaika, jossa tuotteiden 

on poistuttava unionin tullialueelta, 

mukaan lukien väliaikaisen uuden 

maahantulon aika; käsittelyt, jotka 

vientituetuille tuotteille saa tehdä 

kyseisenä ajanjaksona; todiste 

määräpaikkaan saapumisesta eriytetyn 

vientituen tapauksessa; vientikynnykset ja 

edellytykset, joilla viejät voidaan 

vapauttaa tällaisen todisteen 

esittämisestä; ja edellytykset, joilla 

riippumattomat kolmannet osapuolet 

hyväksyvät todisteen määräpaikkaan 

saapumisesta eriytetyn vientituen 

Poistetaan. 
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tapauksessa. 

Or. en 


