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6.3.2013 B7-0080/437 

Tarkistus  437 

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 

110 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

110 artikla Poistetaan. 

Sääntöjen soveltamisalan laajentaminen  

1. Jos jäsenvaltion yhdellä tai useammalla 

talousalueella toimiva hyväksytty 

tuottajaorganisaatio, hyväksytty 

tuottajaorganisaatioiden liitto tai 

hyväksytty toimialakohtainen 

organisaatio katsotaan jonkin tuotteen 

tuotannon, kaupan tai jalostuksen osalta 

edustavaksi, kyseinen jäsenvaltio voi 

mainitun organisaation pyynnöstä 

velvoittaa tuohon organisaatioon tai 

liittoon kuulumattomat, kyseisellä yhdellä 

tai useammalla talousalueella toimivat 

muut toimijat, jotka voivat olla yksittäisiä 

tuottajia tai ryhmiä, noudattamaan tietyllä 

ajanjaksolla joitakin sopimuksia, 

päätöksiä ja yhdenmukaistettuja 

menettelytapoja, joista on sovittu 

kyseisessä organisaatiossa. 

 

2. ’Talousalueella’ tarkoitetaan 

maantieteellistä aluetta, joka muodostuu 

vierekkäisistä tai läheisistä 

tuotantoalueista, joilla on samanlaiset 

tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvät 

edellytykset. 

 

3. Organisaatiota tai liittoa pidetään  



 

AM\929552FI.doc  PE503.601v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

edustavana, jos sen osuus kyseisellä 

yhdellä tai useammalla jäsenvaltion 

talousalueella on 

a) kyseisen tuotteen tai kyseisten 

tuotteiden tuotantomäärän, kaupan tai 

jalostuksen osuutena ilmaistuna 

 

i) hedelmä- ja vihannesalan 

tuottajaorganisaatioiden osalta vähintään 

60 prosenttia; tai 

 

ii) muissa tapauksissa vähintään kaksi 

kolmasosaa; ja  

 

b) tuottajaorganisaatioiden tapauksessa 

yli 50 prosenttia asianomaisista 

tuottajista. 

 

Jos pyyntö laajentaa sääntöjen 

soveltamisalaa muihin toimijoihin kattaa 

useampia talousalueita, organisaation tai 

liiton on kullakin asianomaisista 

talousalueista osoitettava ensimmäisessä 

alakohdassa määritelty 

vähimmäisedustavuus kunkin siihen 

kuuluvan alan osalta. 

 

4. Säännöillä, joiden soveltamisalan 

laajentamista muihin toimijoihin voidaan 

pyytää, on oltava jokin seuraavista 

tavoitteista: 

 

a) tuotannon ja markkinoiden tuntemus;  

b) tuotantoa koskevat säännöt, jotka ovat 

unionin ja kansallisessa sääntelyssä 

vahvistettuja tiukemmat; 

 

c) unionin sääntöjen kanssa 

yhteensopivien vakiosopimusten 

laatiminen; 

 

d) kaupan pitämistä koskevat säännöt;  

e) ympäristönsuojelua koskevat säännöt;  

f) toimenpiteet tuotantopotentiaalin 

edistämiseksi ja hyödyntämiseksi; 

 

g) luonnonmukaisen maatalouden, 

alkuperänimitysten, laatumerkintöjen ja 

maantieteellisten merkintöjen suojaamista 

koskevat toimet; 
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h) tutkimus tuotteiden arvon lisäämiseksi 

erityisesti uusien kansanterveyttä 

vaarantamattomien käyttötapojen avulla; 

 

i) tutkimukset tuotteiden laadun 

parantamiseksi; 

 

j) tutkimukset, jotka koskevat erityisesti 

kasvinsuojeluaineiden tai 

eläinlääkintätuotteiden käytön 

rajoittamisen mahdollistavia sekä 

maaperän ja ympäristön säilymisen 

turvaavia viljelymenetelmiä; 

 

k) vähimmäislaatujen sekä pakkaamista 

ja esillepanoa koskevien 

vähimmäisvaatimusten määrittely; 

 

l) varmennettujen siementen käyttö ja 

tuotteiden laadun valvonta. 

 

Kyseiset säännöt eivät saa aiheuttaa 

vahinkoa asianomaisen jäsenvaltion tai 

unionin muille toimijoille, niillä ei saa 

olla mitään 145 artiklan 4 kohdassa 

lueteltuja vaikutuksia eivätkä ne saa olla 

muutoin ristiriidassa voimassa olevien 

unionin tai kansallisten sääntöjen kanssa. 

 

Or. en 

Perustelu 

Sääntöjen ulottaminen jäsenistön ulkopuolelle ei ole hyväksyttävää. Se on vastoin vapaan 

talouden perusperiaatteita.  
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6.3.2013 B7-0080/438 

Tarkistus  438 

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 

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 

Perustelu 

Ottaen huomioon, että emme kannata sääntöjen laajentamista muihin kuin jäseniin, emme 
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hyväksy myöskään säännöksiä, joiden perusteella ei-jäsenet velvoitetaan osallistumaan 

sellaisten organisaatioiden toteuttamien toimien rahoitukseen, joihin he eivät kuulu. 



 

AM\929552FI.doc  PE503.601v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/439 

Tarkistus  439 

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 

112 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

112 artikla 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; 

 

d) lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden 

laatimisen mahdollistamiseksi 

käytettävien tuotantokeinojen 
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tuntemuksen perusteella. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/440 

Tarkistus  440 

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 

113 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

113 artikla Poistetaan. 

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  
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antamasta kansallisia ja unionin 

todistuksia, joita tarvitaan viinien 

liikkeeseen luovuttamiseen ja kaupan 

pitämiseen, jos kaupan pitämisessä 

noudatetaan edellä mainittuja sääntöjä. 

Or. en 

Perustelu 

Emme hyväksy tiettyjen alojen YMJ-asetuksessa saamaa erityiskohtelua. 
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6.3.2013 B7-0080/441 

Tarkistus  441 

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 

118 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) luettelon laatimiseksi 

maataloustuotteista, joista on esitettävä 

tuonti- tai vientitodistus; 

a) poikkeuksellisissa tapauksissa ja jos se 

on tarpeellista kyseisten markkinoiden 

tehokkaan hallinnan kannalta tuonti- tai 

vientitodistuksen esittämisestä tietyistä 

maataloustuotteista; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/442 

Tarkistus  442 

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 

130 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos valkoisen sokerin 

maailmanmarkkinahinta ylittää unionin 

valkoisen sokerin viitehinnan, komissio 

voi keskeyttää normaalien tullien 

kantamisen kokonaan tai osittain 

kaikentyyppiseltä sokerilta itse 

määrittämäkseen ajaksi, jotta 

varmistetaan, että Euroopan markkinoilla 

on riittävästi sokeria. 

Or. en 

Perustelu 

Korkeiden maailmanmarkkinahintojen oloissa nykyinen markkinajärjestely ja tuontia 

koskevat järjestelyt eivät pysty varmistamaan, että Euroopan markkinoilla on riittävästi 

ruokaa ja juomia. 
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6.3.2013 B7-0080/443 

Tarkistus  443 

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 

130 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 130 a artikla 

 Tuontitullien soveltamisen 

keskeyttäminen sokerialalla  

 Jotta varmistetaan unionin 

sokerimarkkinoilla tarvittava saatavuus, 

komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

keskeytetään tuontitullien soveltaminen 

kokonaan tai osittain asianomaisen 

mekanismin mukaisesti ja 

markkinointivuoden 2017–2018 loppuun 

saakka 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/444 

Tarkistus  444 

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 

III osa – VI luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vientituet Vientisäännökset  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/445 

Tarkistus  445 

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 

134 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

134 artikla Poistetaan. 

Vientituen jakaminen  

Määrät, jotka voidaan viedä vientituella, 

myönnetään noudattamalla menetelmää, 

joka 

 

a) sopii parhaiten tuotteen luonteeseen ja 

kyseiseen markkinatilanteeseen ja jolla 

hyödynnetään käytettävissä olevia 

voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti 

ottaen huomioon unionin viennin 

tehokkuus, rakenne ja vaikutus 

markkinatasapainoon, aiheuttamatta 

kuitenkaan syrjintää kyseessä olevien 

toimijoiden ja etenkin suurten ja pienten 

toimijoiden välillä; 

 

b) on toimijoille hallinnollisesti kevein, 

kun hallinnolliset vaatimukset otetaan 

huomioon. 

 

Or. en 



 

AM\929552FI.doc  PE503.601v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/446 

Tarkistus  446 

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 

135 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

135 artikla Poistetaan. 

Vientituen vahvistaminen  

1. Samoihin tuotteisiin sovelletaan samoja 

vientitukia koko unionissa. Vientituki voi 

vaihdella määräpaikan mukaan, 

erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, 

tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset 

tai perussopimuksen 218 artiklan 

mukaisesti tehdyistä sopimuksista 

johtuvat velvoitteet niin edellyttävät. 

 

2. Neuvosto hyväksyy vientitukien 

vahvistamista koskevat toimenpiteet 

perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/447 

Tarkistus  447 

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 

137 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

137 artikla Poistetaan. 

Elävistä eläimistä naudanliha-alalla 

maksettavat vientituet 

 

1. Naudanliha-alan tuotteiden osalta 

eläviä eläimiä koskevien vientitukien 

myöntäminen ja maksaminen edellyttää 

eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinten 

suojelua kuljetuksen aikana koskevassa 

unionin lainsäädännössä säädettyjen 

vaatimusten noudattamista. 

 

2. 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, 

siirretään komissiolle valta antaa 160 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

jotka liittyvät eläinten hyvinvointia 

koskevien vaatimusten noudattamiseen 

unionin tullialueen ulkopuolella, 

riippumattomien kolmansien osapuolten 

käyttö mukaan luettuna. 

 

3. Komissio voi  
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täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 

tämän artiklan soveltamiseksi tarvittavat 

toimenpiteet. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 

 

 


