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6.3.2013 B7-0080/461 

Tarkistus  461 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling ja muut 

 

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 84 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät 

voivat saattaa päätökseen 

mukautumisensa sokerialan vuoden 2006 

perusteelliseen uudistukseen ja jatkaa 

tuolloin käynnistettyjä pyrkimyksiään 

kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä 

kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava 

markkinointivuoden 2017/2018 loppuun 

saakka. Komissiolle olisi siksi annettava 

valtuudet osoittaa tuotantokiintiöitä 

jäsenvaltioille, jotka luopuivat kaikista 

kiintiöistään vuonna 2006. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/462 

Tarkistus  462 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling ja muut 

 

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 84 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (84 b) Koska kiintiöjärjestelmä poistuu 

lopullisesti vuonna 2018, komission olisi 

toimitettava ennen 1 päivää 

heinäkuuta 2018 parlamentille ja 

neuvostolle kertomus asianmukaisista 

toimenpiteistä kiintiöjärjestelmän 

lakkauttamiseksi ja alan tulevaisuudesta 

vuonna 2018 tapahtuvan kiintiöiden 

poistamisen jälkeen, ja kertomukseen olisi 

sisällyttävä kaikki tarvittavat ehdotukset 

koko alan valmistautumiseksi 

vuoden 2018 jälkeiseen aikaan. 

Komission olisi myös toimitettava 

31 päivään joulukuuta 2014 mennessä 

kertomus unionin sokerialan 

toimitusketjun toiminnasta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/463 

Tarkistus  463 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling ja muut 

 

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 

100 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 100 a artikla 

 Kesto 

 Poikkeuksena 101 artiklan 1, 2 b, 2 d ja 

2 e artiklasta ja 101 a artiklasta tätä 

jaksoa sovelletaan markkinointivuoden 

2017/2018 loppuun. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/464 

Tarkistus  464 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling ja muut 

 

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 

 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 
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6.3.2013 B7-0080/465 

Tarkistus  465 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling ja muut 

 

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 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 101 b 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 

g artiklassa säädetyllä tavalla, näistä 

määristä peritään ylijäämämaksu 101 g–

101 o artiklan mukaisesti. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/466 

Tarkistus  466 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling ja muut 

 

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 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 101 c 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 antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitetut 

tuotantotuet. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 3. Kiintiöön kuulumattoman sokerin 

unionin markkinoiden erityispiirteiden 

huomioon ottamiseksi siirretään 

komissiolle valta antaa tämän asetuksen 

160 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joissa vahvistetaan tässä 
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jaksossa tarkoitettujen tuotantotukien 

myöntämisen edellytykset. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/467 

Tarkistus  467 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling ja muut 

 

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 101 d a artiklassa 

kuvatun 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 B7-0080/468 

Tarkistus  468 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling ja muut 

 

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 (uusi) 

 

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; 

 iv) kertomuksen sokerialan toimitusketjun 
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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; 

 b b) 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 B7-0080/469 

Tarkistus  469 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling ja muut 

 

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 

 

 


