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6.3.2013 B7-0080/448 

Tarkistus  448 

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 

140 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

140 artikla Poistetaan. 

Täytäntöönpanovallan käyttäminen 

tarkastelumenettelyä noudattaen 

 

Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä tämän jakson 

soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, 

jotka koskevat erityisesti 

 

a) sellaisten vietävissä olevien määrien 

uudelleenjakamista, joita ei ole myönnetty 

eikä käytetty; 

 

b) edellä olevan 133 artiklan 1 kohdan b 

alakohdassa tarkoitettuja tuotteita. 

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/449 

Tarkistus  449 

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 

141 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

141 artikla Poistetaan. 

Muu täytäntöönpanovalta  

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 

vahvistaa kertoimia vientituen 

mukauttamiseksi 139 artiklan 6 kohdan 

mukaisesti vahvistettuja sääntöjä 

noudattaen. 

 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/450 

Tarkistus  450 

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 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 Perustamissopimuksen 101 ja 106 

artiklan määräysten soveltamiseen 

tehtäviin tämän asetuksen mukaisiin 

poikkeuksiin sovelletaan asetusta (EY) 

N:o 1/2003. Maatalousyritysten välisiä 

sopimuksia koskevia mahdollisia 

poikkeuksia käsitellään 

perustamissopimuksen 101 artiklan 3 

kohdassa vahvistettujen edellytysten 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Kilpailupolitiikassa nykystandardi on, että yritykset arvioivat itse tekemiensä sopimusten 

laillisuuden. Tämän itsearviointimenettelyn yksityiskohdista on säädetty asetuksessa 1/2003. 

Itsearviointimenettelyn etuna on se, että se keventää komission työtaakkaa. Ehdotamme 

samaa lähestymistapaa toimialakohtaisten järjestöjen sopimuksiin (ks. 145 artiklaan 

tekemämme tarkistus).  



 

AM\929590FI.doc  PE503.601v01-00 
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6.3.2013 B7-0080/451 

Tarkistus  451 

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 

144 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jollei unionin tuomioistuimen 

toimivallasta tutkia komission päätöksiä 

muuta johdu, ainoastaan komissiolla on 

toimivalta, sen jälkeen kun se on kuullut 

jäsenvaltioita ja niitä yrityksiä tai yritysten 

yhteenliittymiä, joita asia koskee, sekä 

muita luonnollisia henkilöitä tai 

oikeushenkilöitä, joiden kuulemista se 

pitää tarpeellisena, ratkaista 

täytäntöönpanosäädöksillä tehtävällä 

päätöksellä, joka on julkaistava, mitkä 

sopimukset, päätökset ja menettelyt 

täyttävät 1 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Poistetaan. 

Komissio tekee kyseisen ratkaisun joko 

omasta aloitteestaan taikka jonkin 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

tai sellaisen yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän pyynnöstä, jota asia 

koskee. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/452 

Tarkistus  452 

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 

144 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Julkaistaessa 2 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettu päätös on 

mainittava asianosaisten nimet ja 

päätöksen pääasiallinen sisältö. Siinä on 

otettava huomioon yritysten perustellut 

edut niiden liikesalaisuuksien suojan 

suhteen. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/453 

Tarkistus  453 

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 

145 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa 

ei sovelleta sellaisten tämän asetuksen 

108 artiklan nojalla hyväksyttyjen 

toimialakohtaisten organisaatioiden 

sopimuksiin, päätöksiin ja 

yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, 

joiden tarkoituksena on toteuttaa tämän 

asetuksen 108 artiklan 1 kohdan c 

alakohdassa lueteltuja toimia ja oliiviöljyn 

ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien sekä 

tupakka-alan osalta tämän asetuksen 108 

artiklan 2 kohdassa lueteltuja toimia. 

1. Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa 

ei sovelleta sellaisten tämän asetuksen 108 

artiklan nojalla hyväksyttyjen 

toimialakohtaisten organisaatioiden 

sopimuksiin, päätöksiin ja 

yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, 

joiden tarkoituksena on toteuttaa tämän 

asetuksen 108 artiklan 1 kohdan c 

alakohdassa lueteltuja toimia ja oliiviöljyn 

ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien osalta 

tämän asetuksen 108 artiklan 2 kohdassa 

lueteltuja toimia. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/454 

Tarkistus  454 

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 

145 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä olevan 144 artiklan 2 kohdan 

säännöksiä sovelletaan tämän asetuksen 

108 artiklan nojalla hyväksyttyjen 

toimialakohtaisten organisaatioiden 

sopimuksiin, päätöksiin ja 

yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin. 

Or. en 

Perustelu 

Kilpailupolitiikassa nykystandardi on, että yritykset arvioivat itse tekemiensä sopimusten 

laillisuuden. Tämän itsearviointimenettelyn yksityiskohdista on säädetty asetuksessa 1/2003. 

Itsearviointimenettelyn etuna on se, että se keventää komission työtaakkaa. 
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6.3.2013 B7-0080/455 

Tarkistus  455 

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 

158 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vuoden 2013 jälkeen joka kolmas vuosi 

kertomuksen 52–54 artiklassa 

vahvistettujen mehiläishoitoalaa 

koskevien toimenpiteiden 

täytäntöönpanosta; 

a) joka kolmas vuosi tämän asetuksen 

voimaantulon jälkeen: 

 i) kertomuksen 52–54 artiklassa 

vahvistettujen maatalousalaa koskevien 

toimenpiteiden täytäntöönpanosta; 

 
ii) kilpailusääntöjen soveltamista viljely- 

ja maatalouselintarvikealoilla kaikissa 

jäsenvaltioissa koskevan kertomuksen, 

jossa kiinnitetään erityistä huomiota 144 

ja 145 artiklassa tarkoitettujen 

vapautusten soveltamiseen ja mahdollisiin 

eroihin sekä kansallisten että EU:n 

kilpailusääntöjen tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa; kertomukseen 

liitetään tarvittaessa aiheellisia 

ehdotuksia; 

 
iii) kertomuksen toteutetuista 

toimenpiteistä, joilla suojataan 

alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä 

nimityksiä väärinkäytöltä kolmansissa 

maissa; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/456 

Tarkistus  456 

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 

158 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 

ja 31 päivänä joulukuuta 2018 

kertomuksen maito- ja maitotuotealan 

markkinatilanteen kehityksestä ja 

erityisesti 104–107 artiklan sekä 145 

artiklan soveltamisesta kyseisellä alalla 

sekä tuottajille yhteistuotantosopimusten 

tekemiseksi myönnettävistä mahdollisista 

kannustimista; kertomukseen liitetään 

tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia. 

b) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 

ja 31 päivänä joulukuuta 2018 

kertomuksen maito- ja maitotuotealan 

markkinatilanteen kehityksestä ja 

erityisesti 104 a, 105 a, 105 b ja 157 a 

artiklan soveltamisesta kyseisellä alalla 

arvioimalla erityisesti näiden vaikutuksen 

maidon tuottajiin ja tuotantoon 

epäsuotuisilla alueilla ottaen huomioon 

tuotannon säilyttämistä näillä alueilla 

koskevan yleisen tavoitteen sekä kattaen 

tuottajille yhteistuotantosopimusten 

tekemiseksi myönnettävät mahdolliset 

kannustimet; kertomukseen liitetään 

tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/457 

Tarkistus  457 

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 

158 artikla – 1 kohta – b a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) 31 päivään joulukuuta 2014 

mennessä: 

 i) kertomuksen mahdollisuudesta ottaa 

käyttöön sianlihaa, lampaanlihaa ja 

vuohenlihaa koskevat erityiset kaupan 

pitämistä koskevat säännöt; 

kertomuksessa on esitettävä kaikki asiaa 

koskevat säännökset, jotka komissio 

ehdottaa hyväksyttäviksi delegoiduilla 

säädöksillä; 

 
ii) kertomuksen pientuottajien käyttämien 

paikallisten eläinrotujen ja 

kasvilajikkeiden mukaan mukautettujen 

kaupan pitämisen yksinkertaistettujen 

vaatimusten käyttöönotosta; 

kertomukseen liitetään tarvittaessa 

aiheellisia ehdotuksia pientuottajien 

unionin kaupan pitämisen vaatimusten 

täyttämisessä kohtaamien ongelmien 

ratkaisemiseksi; 

 
iii) kertomuksen maatalous- ja 

maatalouselintarvikealan kilpailukyvystä 

ja kestävyydestä sekä 

seurantakertomuksen viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2019; 
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iv) kertomuksen sokerialan toimitusketjun 

markkinatilanteesta ja toiminnasta sekä 

ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 

sokerialan markkinatilannetta koskevan 

seurantakertomuksen, jossa kiinnitetään 

erityistä huomiota asianmukaisiin toimiin 

nykyisen kiintiöjärjestelmän 

keskeyttämiseksi ja alan tulevaisuuteen 

vuoden 2018 jälkeen sekä siihen, että on 

taattava oikeudenmukainen 

sopimusjärjestelmä ja sokerin hintaa 

koskeva ilmoitusjärjestelmä; 

kertomukseen liitettään tarvittaessa 

aiheellisia ehdotuksia; 

 
v) naudan- ja vasikanliha-alan 

vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen 

yksinkertaistettua järjestelmää koskevan 

kertomuksen, jossa kiinnitetään erityistä 

huomiota vapaaehtoiseen merkintään 

sekä kasvatusta, tuotantoa ja rehua 

koskeviin asianmukaisiin ilmaisuihin, 

jotka voivat tuoda lisäarvoa naudan- ja 

vasikanliha-alalla; kertomukseen liitetään 

tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia; 

 
vi) viimeistään neljän vuoden kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta 

maatalousmarkkinoiden 

hallinnointivälineiden toimintaa ja 

tehokkuutta ja niiden 

tarkoituksenmukaisuutta uusissa 

kansainvälisissä puitteissa koskevan 

kertomuksen, jossa kiinnitetään erityistä 

huomiota niiden yhdenmukaisuuteen 

perussopimuksen 39 artiklassa 

säädettyjen tavoitteiden kanssa; 

kertomukseen liitetään tarvittaessa 

aiheellisia ehdotuksia; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/458 

Tarkistus  458 

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 

163 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sokerialalla II osan I osastoa, 248 

artiklaa, 260–262 artiklaa ja liitteessä III 

olevaa II osaa sovelletaan sokerin 

markkinointivuoden 2014/2015 

päättymispäivään 30 päivään syyskuuta 

2015; 

a) sokerialalla II osan I osastoa, 248 

artiklaa, 260–262 artiklaa ja liitteessä III 

olevaa II osaa sovelletaan sokerin 

markkinointivuoden 2017/18 

päättymispäivään 30 päivään syyskuuta 

2018; 

Or. en 

Perustelu 

Toimialalle voidaan taata pehmeä lasku pidentämällä kiintiöjärjestelmän soveltamista 

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

sokerialan kilpailukykyä. 
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6.3.2013 B7-0080/459 

Tarkistus  459 

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 

165 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Asetuksen 7, 16 ja 101 artiklaa sekä 

liitettä III sovelletaan kuitenkin 

sokerialalla vasta sokerin 

markkinointivuoden 2014/2015 päätyttyä 1 

päivästä lokakuuta 2015. 

Asetuksen 7 ja 16 artiklaa sovelletaan 

kuitenkin vasta sokerin 

markkinointivuoden 2017–2020 päätyttyä 

1 päivästä lokakuuta 2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Tarkistus  460 

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 

165 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Maito- ja maitotuotealalla 104 ja 105 

artiklaa sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 

2020. 

Maito- ja maitotuotealalla 104 a, 105, 

105 b ja 157 a artiklaa sovelletaan 

30 päivään kesäkuuta 2020. 

Or. en 

 

 

 


