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6.3.2013 B7-0080/427 

Tarkistus  427 

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 

101 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 101 a artikla 

  Kiintiön ulkopuolinen tuotanto 

 
1. Sokeri, isoglukoosi tai inuliinisiirappi, 

jota tuotetaan jonakin 

markkinointivuonna 101 h artiklassa 

tarkoitetun kiintiön ulkopuolella, voidaan 

 
a) käyttää 101 m artiklassa tarkoitettujen 

tiettyjen tuotteiden tuotantoon; 

 
b) siirtää seuraavan markkinointivuoden 

kiintiötuotantoon 101 n artiklan 

mukaisesti; 

 
c) käyttää syrjäisimpien alueiden erityistä 

hankintajärjestelmää varten Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen [ex 

(EY) N:o 247/2006 III osaston] 

mukaisesti; 

 
d) viedä komission 

täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaman 

määrällisen rajoituksen puitteissa ja 

perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 

tehtyjen sopimusten sitoumuksia 

noudattaen; tai 

 
e) vapauttaa automaattisesti 

sisämarkkinoille kiintiösokerina 

tarjonnan mukauttamiseksi kysynnän 
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muutoksiin 101 artiklan 1b kohdassa 

tarkoitetun tilapäisen markkinoiden 

hallintamekanismin osana. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/428 

Tarkistus  428 

Britta Reimers 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 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 

  Tuotantotuki 

 
1. Liitteessä I olevan III osan b–

e kohdassa luetelluille sokerialan 

tuotteille voidaan myöntää tuotantotukea 

markkinointivuoden 2017/2018 loppuun, 

jos 101 m artiklan 2 kohdan b ja 

c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 

valmistukseen ei ole saatavilla 

ylijäämäsokeria tai tuontisokeria taikka 

ylijäämäisoglukoosia tai 

ylijäämäinuliinisiirappia 

maailmanmarkkinahintaan. 

 
2. Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädökset, joilla 

vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitetut 

tuotantotuet. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 
3. Kiintiöön kuulumattoman sokerin 

unionin markkinoiden erityispiirteiden 

huomioon ottamiseksi siirretään 

komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 

antaa delegoituja säädöksiä, joissa 

määritellään tässä jaksossa tarkoitettujen 

tuotantotukien myöntämisen edellytykset. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/429 

Tarkistus  429 

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 artikla – 1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 101 c artikla 

  Sokerialan kiintiöt 

 
1. Sokeriin, isoglukoosiin ja 

inuliinisiirappiin sovelletaan 

kiintiöjärjestelmää markkinointivuoden 

2017/2018 loppuun. 

 
2. Jos tuottaja ylittää tämän artiklan 

1 kohdassa tarkoitetussa 

kiintiöjärjestelmässä sovellettavan 

kiintiön eikä käytä sokerin ylijäämiä 

101 l artiklassa säädetyllä tavalla, näistä 

määristä peritään ylijäämämaksu, jollei 

101 l–101 o artiklan edellytyksistä muuta 

johdu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Tarkistus  430 

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 

106 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 

hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot, 

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä hyväksyä 

tuottajaorganisaatiot, 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Tarkistus  431 

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 

106 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) joilla ei ole määräävää markkina-

asemaa tietyillä markkinoilla, ellei 

perussopimuksen 39 artiklassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin pyrkiminen 

sitä edellytä. 

d) jotka eivät sulje pois kilpailua. 

Or. en 

Perustelu 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla kieltää määräävän aseman 

väärinkäytön. Siinä ei kielletä määräävässä asemassa olemista sinänsä. Näin ollen kyse olisi 

syrjinnästä, mikäli tuottajaorganisaatioita kiellettäisiin ylipäätään olemasta määräävässä 

asemassa. Siksi tarkistuksella ehdotetaan, että tuottajaorganisaatiot eivät saa ”sulkea pois 

kilpailua”. 
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6.3.2013 B7-0080/432 

Tarkistus  432 

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 

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 B7-0080/433 

Tarkistus  433 

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 

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 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti päättää toimialakohtaisten organisaatioiden 

hyväksymisestä. Vaikka tietyt ehdot täyttyisivätkin, niillä ei pitäisi olla velvollisuutta hyväksyä 

niitä. 
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6.3.2013 B7-0080/434 

Tarkistus  434 

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 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

  a a) kattavat yhden tai useamman alueen 

unionissa ja edustavat siten merkittävää 

osaa alan taloudellisesta toiminnasta; 

 
(Säännös, joka mahdollistaa 

toimialakohtaisten organisaatioiden 

toiminnan useammalla kuin yhdellä 

alueella unionissa, on tarpeen YMJ-

asetuksen mukauttamiseksi maitopakettiin.) 

Or. en 

Perustelu 

Säännös, joka mahdollistaa toimialakohtaisten organisaatioiden toiminnan useammalla kuin 

yhdellä alueella unionissa, on tarpeen YMJ-asetuksen mukauttamiseksi maitopakettiin. 
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6.3.2013 B7-0080/435 

Tarkistus  435 

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 

108 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

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: 

2. Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 

oliivien alalla toimivien toimialakohtaisten 

organisaatioiden yhteydessä 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitettuun tiettyyn 

päämäärään voi sisältyä myös vähintään 

yksi seuraavista tavoitteista: 

Or. en 



 

AM\929542FI.doc  PE503.601v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/436 

Tarkistus  436 

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 

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 

Perustelu 

Tiettyjen alojen ei pitäisi saada erityiskohtelua. 

 

 

 


