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6.3.2013 B7-0080/417 

Tarkistus  417 

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 117 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(117) Eri alojen erityisominaisuuksien 

huomioon ottamiseksi komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat toimijoita ja vientitukikelpoisia 

tuotteita koskevia erityisvaatimuksia ja 

-edellytyksiä, mukaan lukien erityisesti 

tuotteiden määritelmät ja ominaisuudet 

sekä kertoimien vahvistaminen 

vientitukien laskemiseksi. 

Poistetaan. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/418 

Tarkistus  418 

Britta Reimers 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  Komissio mukauttaa säännöllisin 

väliajoin 1 kohdassa tarkoitettuja 

viitehintoja täytäntöönpanosäädöksillä. 

Väliajat voivat vaihdella tuoteluokittain, 

ja niissä otetaan huomioon kunkin 

tuoteluokan hintavaihtelumalli. 

 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella vahvistetaan hintojen säännöllinen muuttaminen (mikä merkitsee enemmän 

ennakoivuutta viljelijöille). Komissio (ei parlamentti ja neuvosto) muuttaa hintoja, mikä takaa 

niiden muuttamisen teknisin (eikä poliittisin) perustein. Parlamentti ja neuvosto voivat 

kuitenkin määritellä perusteet, joita komissio soveltaa hintoja mukauttaessaan. 
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6.3.2013 B7-0080/419 

Tarkistus  419 

Britta Reimers 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  b a) Tämän artiklan soveltamiseksi 

Euroopan parlamentti ja neuvosto 

hyväksyvät perussopimuksen 43 artiklan 

2 kohdan mukaisesti luettelon perusteista, 

joita komissio soveltaa viitehintoja 

mukauttaessaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella vahvistetaan hintojen säännöllinen muuttaminen (mikä merkitsee enemmän 

ennakoivuutta viljelijöille). Komissio (ei parlamentti ja neuvosto) muuttaa hintoja, mikä takaa 

niiden muuttamisen teknisin (eikä poliittisin) perustein. Parlamentti ja neuvosto voivat 

kuitenkin määritellä perusteet, joita komissio soveltaa hintoja mukauttaessaan. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Tarkistus  420 

Britta Reimers 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  Tämän artiklan soveltamiseksi Euroopan 

parlamentti ja neuvosto hyväksyvät 

perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti luettelon perusteista, joita 

komissio soveltaa viitehintoja 

mukauttaessaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella vahvistetaan hintojen säännöllinen muuttaminen (mikä merkitsee enemmän 

ennakoivuutta viljelijöille). Komissio (ei parlamentti ja neuvosto) muuttaa hintoja, mikä takaa 

niiden muuttamisen teknisin (eikä poliittisin) perustein. Parlamentti ja neuvosto voivat 

kuitenkin määritellä perusteet, joita komissio soveltaa hintoja mukauttaessaan. 
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6.3.2013 B7-0080/421 

Tarkistus  421 

Britta Reimers 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1. Siirretään komissiolle valta antaa 

tarvittaessa markkinoiden avoimuuden 

takaamiseksi delegoituja säädöksiä 

160 artiklan mukaisesti sellaisten 

edellytysten vahvistamiseksi, joiden 

mukaisesti se voi päättää myöntää 

yksityisen varastoinnin tukea 16 artiklassa 

luetelluille tuotteille ottaen huomioon 

asianomaisten tuotteiden osalta tilastoidut 

keskimääräiset unionin markkinahinnat ja 

viitehinnat tai tarpeen reagoida erityisen 

vaikeaan markkinatilanteeseen tai alan 

taloudelliseen kehitykseen yhdessä tai 

useammassa jäsenvaltiossa. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

tarvittaessa markkinoiden avoimuuden 

takaamiseksi delegoituja säädöksiä 

160 artiklan mukaisesti sellaisten 

edellytysten vahvistamiseksi, joiden 

mukaisesti se voi päättää myöntää 

yksityisen varastoinnin tukea 16 artiklassa 

luetelluille tuotteille ottaen huomioon 

asianomaisten tuotteiden osalta tilastoidut 

keskimääräiset unionin markkinahinnat ja 

viitehinnat tai tarpeen reagoida erityisen 

vaikeaan markkinatilanteeseen tai alan 

taloudelliseen kehitykseen yhdessä tai 

useammassa jäsenvaltiossa. Siirretään 

komissiolle valta antaa delegoituja 

säädöksiä 160 artiklan mukaisesti 

vuotuisen viitehintaindeksin 

määrittämiseksi edellä mainitut tekijät 

huomioon ottaen yksityisen varastoinnin 

aloittamista varten. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksella varmistetaan, että on olemassa selkeät vaatimukset tilanteille, joissa yksityiselle 

varastoinnille voidaan myöntää tukea. 
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6.3.2013 B7-0080/422 

Tarkistus  422 

Britta Reimers 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä tuen 

enimmäismäärät 2 kohdassa tarkoitetuille 

markkinoiltapoistolle, raakana 

korjaamiselle tai korjaamatta jättämiselle 

ottaen huomioon tuotantokustannukset, 

ja se päivittää määrät säännöllisesti. 

 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus vahvistaa markkinoiltapoiston vaikutusta. 
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6.3.2013 B7-0080/423 

Tarkistus  423 

Britta Reimers 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  l a) tuen enimmäismääriä 

markkinoiltapoistoon, raakana 

korjaamiseen ja korjaamatta jättämiseen 

liittyville toimenpiteille. 

Or. en 



 

AM\929541FI.doc  PE503.601v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/424 

Tarkistus  424 

Britta Reimers 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

100 artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  100 a artikla 

 
Tätä jaksoa sovelletaan 

markkinointivuoden 2017/2018 loppuun, 

lukuun ottamatta 101 artiklan 1, 2 b, 2 d 

ja 2 e kohtaa ja 101 a artiklaa. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Tarkistus  425 

Britta Reimers 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus)  

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

101 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 101 a artikla 

 Tilapäinen markkinoiden 

hallintamekanismi 

 Kiintiöjärjestelmän päättymiseen asti 

markkinoiden tasapainottamiseen 

käytetään tilapäistä markkinoiden 

hallintamekanismia, joka käynnistää 

automaattisesti seuraavat toimenpiteet: 

 – tuontitullien soveltamisen 

keskeyttäminen 130 b artiklan mukaisesti; 

ja 

 – kiintiön ulkopuolisen tuotannon 

vapauttaminen 101 l artiklan 1 kohdan 

e alakohdan mukaisesti. Kiintiön 

ulkopuolisen määrän on oltava 

verrattavissa tuontitullien soveltamisen 

keskeyttämisen kautta myönnettyyn 

määrään ja sen on oltava saatavilla ilman 

maksua. 

  Tilapäinen markkinoiden 

hallintamekanismi käynnistyy 

automaattisesti, jos komission tiedoista 

ilmenee, että tuodun raakasokerin määrä 

laskee alle 3,5 miljoonan tonnin 

markkinointivuoden aikana. Arviointi 

alkaa kunakin markkinointivuonna 
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viimeistään 30 päivänä lokakuuta. 

 Komissio määrittelee 101 artiklan 

1 b kohdan mukaisilla delegoiduilla 

säädöksillä ennen 1 päivää maaliskuuta 

2014 kaikki tarvittavat järjestelyt tämän 

artiklan täytäntöönpanemiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Sokerin tuotantokiintiö rajoittaa EU:n tuotannon 13,3 miljoonaan tonniin valkoista sokeria, 

vaikka kulutus on noin 16,8 miljoonaa tonnia. Jos etuuskohtelun piiriin kuuluva tuontisokeri 

ei saavu suunnitelmien mukaan, on sallittava sokerin lisätuonti muista lähteistä, ettei EU:n 

markkinoilla olisi alijäämää. Jottei mitään ketjun toimijaa syrjittäisi, muillakin toimijoilla 

kuin toimittajalla on oltava vastaava yhtäläinen pääsy tähän tilapäiseen markkinoiden 

hallintamekanismiin. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Tarkistus  426 

Britta Reimers 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus)  

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

101 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  101 b artikla 

 Sokerijuurikkaan vähimmäishinta 

 
1. Kiintiösokerijuurikkaan 

vähimmäishinta on 26,29 euroa tonnilta 

markkinointivuoden 2017/2018 loppuun. 

 
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 

vähimmäishintaa sovelletaan liitteessä III 

olevassa B kohdassa määriteltyyn 

vakiolaatuiseen sokerijuurikkaaseen. 

 
3. Kiintiösokerin valmistukseen 

tarkoitettuja, sokerin valmistukseen 

soveltuvia kiintiösokerijuurikkaita 

ostavien sokeriyritysten on maksettava 

vähintään vähimmäishinta, jota 

mukautetaan korottamalla tai alentamalla 

hintaa, jos juurikkaat poikkeavat 

vakiolaadusta. 

 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 

korotuksia ja alennuksia sovelletaan 

komission 101 p artiklan 5 kohdan 

mukaisesti antamilla delegoiduilla 

säädöksillä vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti hinnan mukauttamiseksi 

silloin, kun sokerijuurikkaan todellinen 

laatu eroaa vakiolaadusta. 
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4. Niiden sokerijuurikasmäärien osalta, 

jotka vastaavat teollisuudelle tarkoitetun 

sokerin tai ylijäämäsokerin määriä, joihin 

sovelletaan 101 o artiklassa säädettyä 

ylijäämämaksua, asianomaisen 

sokeriyrityksen on mukautettava 

ostohintaa siten, että se on vähintään yhtä 

suuri kuin kiintiösokerijuurikkaan 

vähimmäishinta. 

Or. en 

 

 


