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Tarkistus 2506
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin 
niihin sisältyviin maatalouden muotoihin, 
jos ne ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat,
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu 
ja non-food-kasvit (paitsi puut), joita 
käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää millä tahansa tuotantoaloilla tai 
tiettyihin niihin sisältyviin maatalouden 
muotoihin, jos ne ovat strategisia
taloudellisista, yhteiskunnallisista tai 
ympäristöön liittyvistä syistä, kuten 
kansallisessa strategiasuunnitelmassa on 
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hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu 
ja non-food-kasvit (paitsi puut), joita 
käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

määritelty.

Or. it

Tarkistus 2508
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu 
ja non-food-kasvit (paitsi puut), joita 
käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää millä tahansa tuotantoaloilla tai 
tiettyihin niihin sisältyviin maatalouden 
muotoihin, jos ne ovat strategisia
taloudellisista, yhteiskunnallisista tai 
ympäristöön liittyvistä syistä, kuten 
kansallisessa strategiasuunnitelmassa on 
korostettu.

Or. it

Perustelu

Asetusehdotuksessa sallitaan mahdollisuus myöntää tuotantosidonnaista tulotukea useille eri 
aloille ja tuotannoille, ja sen ulkopuolelle jätetään vain muutamia. Ei ole 
tarkoituksenmukaista jättää joitakin pois. Uuden täytäntöönpanomallin ansiosta kansallisen 
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strategiasuunnitelman puitteissa on mahdollista tehdä perusteellinen arviointi jäsenvaltion 
kannalta strategisista aloista ja siitä, missä tilanteissa tuotantosidonnaisen tuen tarve on 
perusteltu.

Tarkistus 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu 
ja non-food-kasvit (paitsi puut), joita 
käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan maatalousalalla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä.

Or. en

Perustelu

WTO:n nykyisten sääntöjen mukainen tuotantosidonnainen tulotuki tarjoaa tärkeää tukea 
taloudellisen toiminnan säilyttämiseen maaseutualueilla sekä maaseudun työllisyyden 
tukemiseen. Nämä tuet pitäisi säilyttää, niiden soveltamisalaa pitäisi laajentaa ja varoja 
pitäisi käsitellä kunnianhimoisemmin.

Tarkistus 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna,
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: riisi, maito ja 
maitotuotteet, lampaan- ja vuohenliha ja
naudan- ja vasikanliha.

Or. de

Tarkistus 2511
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin 
niihin sisältyviin maatalouden muotoihin, 
jos ne ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu 
ja non-food-kasvit (paitsi puut), joita 

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan aloilla, jotka liittyvät 
perustamissopimusten liitteen I 
asiaankuuluvissa osissa lueteltuihin 
tuotteisiin, lukuun ottamatta kalastusta ja 
vesiviljelyä, siten kuin ne on määritelty 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 
1 artiklassa, jos ne ovat tärkeitä 
taloudellisista, yhteiskunnallisista tai 
ympäristöön liittyvistä syistä. Jäsenvaltio 
yksilöi YMP:n strategiasuunnitelmissa 
alat ja tuotannot, joille se myöntää 
tuotantosidonnaista tukea.
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käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. it

Tarkistus 2512
Miguel Viegas

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava,
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviviljelmät, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri ja hedelmät ja vihannekset.

Or. pt

Tarkistus 2513
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
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sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset.

Or. en

Perustelu

Maatalousperäisellä polttoaineella ei pitäisi olla mahdollisuutta tukeen YMP:n 
toimenpiteiden kautta, koska YMP:n päätavoitteena on varmistaa elintarviketurvallisuus ja 
korkealaatuinen elintarviketuotanto kestävällä tavalla.

Tarkistus 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pelkät
rehupalkokasvit tai yhdessä heinäkasvien 
kanssa, nurmipellava, hamppu, riisi, 
pähkinät, perunat, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu 
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kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. en

Tarkistus 2515
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, non-
food-kasvit, joita käytetään tuottamaan 
tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia 
materiaaleja, ja joihin voi kuulua puita 
ja/tai pensaita, jotka muodostavat 
metsäpelto- tai metsälaidunjärjestelmiä, 
myös metsien ulkopuolella olevien puiden 
sertifioidut järjestelmät.

Or. en

Perustelu

Tuen tarjoaminen fossiilipohjaisten materiaalien korvaamiseen kuulostaa hyvältä idealta, 
mutta sanamuoto, että sen pitäisi olla nimenomaan lyhytkiertoista energiapuuta ja 
”viljakasveja” tarjoaisi pääasiassa vain energiapalvelun ”tuotteen” sijaan. Ehdotettu 
sanamuoto on laajentaa soveltamisalaa ja tehdä puista tukikelpoisia, erityisesti 
peltometsäjärjestelmissä, joita voisivat olla myös metsien ulkopuolisten puiden sertifioidut 
järjestelmät.
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Tarkistus 2516
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet 
biopolttoaineiden tuotantoa lukuun 
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hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

ottamatta, valkuaiskasvit, palkokasvit, 
pellava, hamppu, riisi, pähkinät, 
tärkkelysperuna, maito ja maitotuotteet, 
siemenet, lampaan- ja vuohenliha, naudan-
ja vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, viini, kastanjat ja hunaja.

Or. es

Tarkistus 2518
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
, vuohen- ja nautakarjankasvatus,
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, luonnonvaraiset tai viljellyt 
nurmet ja laidunmaa, lyhytkiertoinen 
energiapuu ja non-food-kasvit (paitsi puut), 
joita käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. ro
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Tarkistus 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
ihmisravinnoksi tarkoitetut perunat, maito 
ja maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
sianliha, siipikarjanliha ja munat, 
tupakka, oliiviviljelmät, mehiläiset, 
silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset, lyhytkiertoinen 
energiapuu ja non-food-kasvit (paitsi puut), 
joita käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. it

Tarkistus 2520
Thomas Waitz

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jossa 
sovelletaan lain mukaisia 
vähimmäisvaatimuksia tiukempia eläinten 
hyvinvointia ja ympäristöä koskevia 
standardeja, tai jos ne ovat tärkeitä 



AM\1171743FI.docx 13/183 PE631.982v01-00

FI

hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

taloudellisista, yhteiskunnallisista tai 
ympäristöön liittyvistä syistä, ja niiden 
tarve on perusteltu empiirisesti 
määrällisesti ja riippumattomasti 
todennettavin todistein V osaston 
III luvussa esitetyn menetelmän 
nojalla: vilja, öljysiemenet, valkuaiskasvit, 
palkokasvit, pellava, hamppu, riisi, 
pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät 
ja vihannekset.

Or. en

Tarkistus 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, 
rehupalkokasvit, palkokasvien ja 
heinäkasvien seokset, pellava, hamppu, 
riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, oliivilehdot, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu ja 
non-food-kasvit (paitsi puut), joita 
käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. en
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Perustelu

Kaikkien palkokasvien (mukaan luettuna rehupalkokasvit) pitäisi olla tukikelpoisia 
tuotantosidonnaista tukea varten. Lisäksi pitäisi kannustaa palkokasvien ja heinäkasvien 
seoksiin.

Tarkistus 2522
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jossa 
sovelletaan lain mukaisia 
vähimmäisvaatimuksia tiukempia eläinten 
hyvinvointia ja ympäristöä koskevia 
standardeja, tai jos ne ovat tärkeitä 
taloudellisista, yhteiskunnallisista tai 
ympäristöön liittyvistä syistä, ja niiden 
tarve on perusteltu empiirisesti 
määrällisesti ja riippumattomasti 
todennettavin todistein V osaston 
III luvussa esitetyn menetelmän nojalla: 
vilja, öljysiemenet, valkuaiskasvit,
palkokasvit, pellava, hamppu, riisi, 
pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät 
ja vihannekset.

Or. en

Perustelu

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 



AM\1171743FI.docx 15/183 PE631.982v01-00

FI

in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Tarkistus 2523
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
sianliha, siipikarjanliha, kananmunat, 
tupakka, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu ja 
non-food-kasvit (paitsi puut), joita 
käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. en

Perustelu

Seuraavat neljä maatalousalaa: sianliha, siipikarjanliha, kananmunat ja tupakka ovat 
erityisen tärkeitä taloudellisista, sosiaalisista tai ympäristöön liittyvistä syistä monissa 
jäsenvaltioissa, ja aloilla on suuria vaikeuksia eläintautien kuten afrikkalaisen sikaruton ja 
lintuinfluenssan takia sekä taloudellisten haasteiden takia, joita ovat esimerkiksi laiton 
tupakkakauppa EU:hun ja kananmunien polkumyynnillä tapahtuva tuonti EU:hun.

Tarkistus 2524
Norbert Erdős
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
sianliha, siipikarjanliha, kananmunat,
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Or. en

Perustelu

Seuraavat neljä maatalousalaa: sianliha, siipikarjanliha ja kananmunat ovat erityisen 
tärkeitä taloudellisista, sosiaalisista tai ympäristöön liittyvistä syistä monissa jäsenvaltioissa, 
ja aloilla on suuria vaikeuksia eläintautien kuten afrikkalaisen sikaruton ja lintuinfluenssan 
takia sekä taloudellisten haasteiden takia, joita ovat esimerkiksi kananmunien polkumyynnillä 
tapahtuva tuonti EU:hun.

Tarkistus 2525
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
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yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, maapähkinät, palkokasvit, 
pellava, hamppu, riisi, pähkinät, 
tärkkelysperuna, maito ja maitotuotteet, 
siemenet, lampaan- ja vuohenliha, naudan-
ja vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
mehiläiset, kuivarehu, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset, lyhytkiertoinen 
energiapuu ja non-food-kasvit (paitsi puut), 
joita käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. en

Tarkistus 2526
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset,
esitettyä tuotantosidonnaista tukea 
voidaan myöntää haavoittuvassa 
asemassa oleville kohdealueille vain 
jäsenvaltion sisällä.

Or. en
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Perustelu

Tuotantosidonnaista tukea pitäisi käyttää ensisijaisesti haavoittuvassa asemassa olevien 
alojen tukemiseen.

Tarkistus 2527
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
sianliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, tupakka, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset, lyhytkiertoinen 
energiapuu ja non-food-kasvit (paitsi puut), 
joita käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. pl

Tarkistus 2528
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
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ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, lääkekasvit, riisi, pähkinät, 
tärkkelysperuna, maito ja maitotuotteet, 
siemenet, lampaan- ja vuohenliha, naudan-
ja vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu ja 
non-food-kasvit (paitsi puut), joita 
käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. hr

Tarkistus 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, durumvehnä, 
öljysiemenet, valkuaiskasvit, palkokasvit, 
pellava, hamppu, riisi, pähkinät, 
tärkkelysperuna, maito ja maitotuotteet, 
siemenet, lampaan- ja vuohenliha, naudan-
ja vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu ja 
non-food-kasvit (paitsi puut), joita 
käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. fr
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Tarkistus 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Or. de

Tarkistus 2531
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
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ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset,
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset ja non-
food-kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Or. pt

Tarkistus 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkoviljat, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Or. fr

Tarkistus 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviviljelmät, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Or. es

Perustelu

”Oliiviöljy” korvataan ”oliiviviljelmillä”, jotta luetteloon sisältyvät myös syötäväksi 
tarkoitetut oliivit.

Tarkistus 2534
Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, maito ja 
maitotuotteet, lampaan- ja vuohenliha, 
naudan- ja vasikanliha, oliiviöljy, 
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oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset, lyhytkiertoinen 
energiapuu ja non-food-kasvit (paitsi puut), 
joita käytetään tuottamaan tuotteita, joilla 
voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnaisen tuen käyttömahdollisuuksien pitäisi olla rajalliset. Kilpailuvaikutusten 
välttämiseksi siementen ja tärkkelysperunan tuotantosidonnaista tukea pitäisi välttää.

Tarkistus 2535
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaviin 
tuotantoihin tai tiettyihin niihin sisältyviin 
maatalouden muotoihin, jos ne ovat 
tärkeitä taloudellisista, yhteiskunnallisista 
tai ympäristöön liittyvistä syistä: vilja, 
öljysiemenet, valkuaiskasvit, palkokasvit, 
pellava, hamppu, riisi, pähkinät, 
tärkkelysperuna, kaikenlainen 
laajaperäinen kotieläintuotanto, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
kuivatut hedelmät, oliiviöljy ja syötäväksi 
tarkoitetut oliivit, viini, 
kukkaviljelytuotteet, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. es
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Tarkistus 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden pitäisi selittää 
strategiasuunnitelmissaan selkeät syyt 
siihen, miksi tuotantosidonnaisen tuen 
myöntäminen toisi lisäarvoa 
taloudellisille, sosiaalisille tai 
ympäristöön liittyville tavoitteille ja miksi 
vastaavia tavoitteita ei saavutettaisi 
maaseudun kehitystoimenpiteillä.

Or. en

Tarkistus 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa mainittujen 
tuotteiden luetteloa voidaan laajentaa 
alueilla, joilla on luonnonhaittoja, kuten 
saarialueilla, jotta otetaan huomioon 
näiden alueiden aluekohtaiset rajoitteet.

Or. es

Tarkistus 2538
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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Komission on varmistettava osaston V 
luvun III mukaisesti, että 
tuotantosidonnaista tukea ei myönnetä 
aloille sellaisilla alueilla, joilla on 
ylituotantoa.

Or. en

Tarkistus 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat lisätä ensimmäisessä 
kohdassa lueteltuihin tuotantoihin muita 
tuotantoja, mikäli tämä on perusteltua 
tarpeiden analyysin perusteella.

Or. es

Tarkistus 2540
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla

Tuotantosidonnainen tuki voidaan 
suunnitella vaiheittain sen alan 
rakenneuudistuksen edistämiseksi, jota se 
koskee, tai muiden tavoitteiden, kuten 
laadun parantamisen, viljelijäkunnan 
nuorentamisen, toiminnan 
ammatillistamisen tai riskienhallinnan, 
edistämiseksi.

Or. es
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Tarkistus 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edunsaajat ovat 
tuotantosidonnaisen tuen osalta 
tukikelpoisia, jos niiden 
tuotantostandardit ovat korkeammat kuin 
asiaankuuluvat voimassa olevat 
ympäristöä ja eläinten hyvinvointia 
koskevat vähimmäisstandardit.

Or. en

Tarkistus 2542
Miguel Viegas

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja 
vuohia, jäsenvaltion on määritettävä 
tukikelpoisuusedellytyksenä vaatimukset, 
jotka koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/200433 säädettyä eläinten 
tunnistamista ja rekisteröimistä. 
Nautaeläimet tai lampaat ja vuohet on 
katsottava tukikelpoisiksi, jos tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimukset täyttyvät 
asianomaisena hakuvuonna tiettyyn 
jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään 
mennessä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita sovellettavia 
tukikelpoisuusedellytyksiä.

Poistetaan.

_________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 
päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1).

33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY 
ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

Or. pt

Tarkistus 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja 
vuohia, jäsenvaltion on määritettävä 
tukikelpoisuusedellytyksenä vaatimukset, 
jotka koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/ 200433 säädettyä eläinten 
tunnistamista ja rekisteröimistä. 
Nautaeläimet tai lampaat ja vuohet on 
katsottava tukikelpoisiksi, jos tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimukset täyttyvät 
asianomaisena hakuvuonna tiettyyn 
jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään 
mennessä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita sovellettavia 
tukikelpoisuusedellytyksiä.

Poistetaan.

_________________
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32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 
päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1):

33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY 
ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

Or. en

Tarkistus 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja vuohia, 
jäsenvaltion on määritettävä 
tukikelpoisuusedellytyksenä vaatimukset, 
jotka koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/ 2004 200433 säädettyä 
eläinten tunnistamista ja rekisteröimistä. 
Nautaeläimet tai lampaat ja vuohet on 
katsottava tukikelpoisiksi, jos tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimukset täyttyvät 
asianomaisena hakuvuonna tiettyyn 
jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään 
mennessä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita sovellettavia 
tukikelpoisuusedellytyksiä.

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja vuohia, 
jäsenvaltion on määritettävä osana
tukikelpoisuusedellytyksiä vaatimukset, 
jotka koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/ 2004 200433 säädettyä 
eläinten tunnistamista ja rekisteröimistä.
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_________________ _________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 
päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1):

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 
päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1):

33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17. joulukuuta 2003, lammas- ja 
vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 
64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17. joulukuuta 2003, lammas- ja 
vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 
64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

Or. en

Tarkistus 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja vuohia, 
jäsenvaltion on määritettävä 
tukikelpoisuusedellytyksenä vaatimukset, 
jotka koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/200433 säädettyä eläinten 
tunnistamista ja rekisteröimistä. 
Nautaeläimet tai lampaat ja vuohet on 
katsottava tukikelpoisiksi, jos tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimukset täyttyvät
asianomaisena hakuvuonna tiettyyn 
jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään 
mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muita sovellettavia
tukikelpoisuusedellytyksiä.

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja vuohia, 
jäsenvaltion on määritettävä 
tukikelpoisuusedellytyksenä vaatimukset, 
jotka koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/200433 säädettyä eläinten 
tunnistamista ja rekisteröimistä. 
Nautaeläimet tai lampaat ja vuohet on 
katsottava tukikelpoisiksi, jos 
toimivaltaisille viranomaisille on 
ilmoitettu asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
7 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot nautaeläimistä ja 
vastaavat tiedot lampaista ja vuohista 
asianomaisena hakuvuonna tiettyyn 
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jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään 
mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muita sovellettavia 
tukikelpoisuusedellytyksiä.

_________________ _________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 
päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1):

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 
päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1):

33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17. joulukuuta 2003, lammas- ja 
vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 
64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17. joulukuuta 2003, lammas- ja 
vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 
64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

Or. es

Perustelu

Tällä selvennyksellä pyritään minimoimaan erityisesti nautaeläinten tunnistus- ja 
rekisteröimisongelmat, joita komissio havaitsee tuotantosidonnaisten tukien tarkastuksissa.

Tarkistus 2546
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja 
vuohia, jäsenvaltion on määritettävä 
tukikelpoisuusedellytyksenä vaatimukset, 
jotka koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/200433 säädettyä eläinten 

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee kotieläimiä, jäsenvaltion on 
määritettävä tukikelpoisuusedellytyksenä 
vaatimukset, jotka koskevat eläinten 
tunnistamista ja rekisteröimistä. 
Kotieläimet on katsottava tukikelpoisiksi, 
jos tunnistus- ja rekisteröintivaatimukset 
täyttyvät asianomaisena hakuvuonna 



AM\1171743FI.docx 31/183 PE631.982v01-00

FI

tunnistamista ja rekisteröimistä. 
Nautaeläimet tai lampaat ja vuohet on 
katsottava tukikelpoisiksi, jos tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimukset täyttyvät 
asianomaisena hakuvuonna tiettyyn 
jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään 
mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muita sovellettavia 
tukikelpoisuusedellytyksiä.

tiettyyn jäsenvaltion vahvistamaan 
päivämäärään mennessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita 
sovellettavia tukikelpoisuusedellytyksiä.

_________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 
17 päivänä heinäkuuta 2000, 
nautaeläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL 
L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY 
ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

Or. it

Tarkistus 2547
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja 
vuohia, jäsenvaltion on määritettävä 
tukikelpoisuusedellytyksenä vaatimukset, 
jotka koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 

2. 29 artiklan 2 kohdassa mainittua 
tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan, jos:
a) jäsenvaltio osoittaa, että se on ainoa 
jäljellä oleva vaihtoehto, joka liittyy 
paimentolaisjärjestelmiin, joissa 
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1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/ 200433 säädettyä eläinten 
tunnistamista ja rekisteröimistä.
Nautaeläimet tai lampaat ja vuohet on 
katsottava tukikelpoisiksi, jos tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimukset täyttyvät 
asianomaisena hakuvuonna tiettyyn 
jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään 
mennessä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita sovellettavia 
tukikelpoisuusedellytyksiä.

ympäristöjärjestelmiä tai tuotannosta 
irrotettuja tukia voi olla vaikea toimittaa 
laidunten yhteiskäytön tai 
siirtolaiduntamisen vuoksi
b) jäsenvaltio osoittaa todellisuudessa 
aiheutuneiden lisäkustannusten ja 
tulonmenetysten kattavuuden 6.3 artiklan 
erityistavoitteiden d), e) ja f) täyttämiseksi.

_________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 
päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1).

33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY 
ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

Or. en

Tarkistus 2548
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja 
vuohia, jäsenvaltion on määritettävä 
tukikelpoisuusedellytyksenä vaatimukset, 
jotka koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee kotieläimiä, jäsenvaltion on 
määritettävä tukikelpoisuusedellytyksenä 
vaatimukset, jotka koskevat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
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1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/200433 säädettyä eläinten 
tunnistamista ja rekisteröimistä. 
Nautaeläimet tai lampaat ja vuohet on 
katsottava tukikelpoisiksi, jos tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimukset täyttyvät 
asianomaisena hakuvuonna tiettyyn 
jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään 
mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muita sovellettavia 
tukikelpoisuusedellytyksiä.

(EY) N:o 21/200433 säädettyä eläinten 
tunnistamista ja rekisteröimistä. 
Kotieläimet on katsottava tukikelpoisiksi, 
jos tunnistus- ja rekisteröintivaatimukset 
täyttyvät asianomaisena hakuvuonna 
tiettyyn jäsenvaltion vahvistamaan 
päivämäärään mennessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita 
sovellettavia tukikelpoisuusedellytyksiä.

_________________ _________________

32 Neuvoston asetus (EY) N:o Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä 
heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus-
ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL 
L 204, 11.8.2000, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 
17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL 
L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 
64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 
64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

Or. it

Perustelu

Asetusehdotuksessa sallitaan mahdollisuus myöntää tuotantosidonnaista tulotukea useille eri 
aloille ja tuotannoille, ja sen ulkopuolelle jätetään vain muutamia. Ei ole 
tarkoituksenmukaista jättää joitakin pois. Uuden täytäntöönpanomallin ansiosta kansallisen 
strategiasuunnitelman puitteissa on mahdollista tehdä perusteellinen arviointi jäsenvaltion 
kannalta strategisista aloista ja siitä, missä tilanteissa tuotantosidonnaisen tuen tarve on 
perusteltu.

Tarkistus 2549
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
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31 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi sanotun rajoittamatta edellisen 
kohdan soveltamista, tukea ei myönnetä 
tehotuotantoon. Siirretään komissiolle 
valta antaa 138 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi määrittämällä 
tehotuotantojärjestelmätyypit, jotka ovat 
kelvottomia saamaan tuotantosidonnaista 
tukea sulkemalla tehokkaasti tuen 
ulkopuolelle lypsykarja, nautaeläimet tai 
lampaat ja vuohet, jos tukikelpoisten 
hehtaarien määrä ja eläinten määrä eivät 
vastaa toisiaan. Tässä säännöksessä 
otetaan huomioon paimentamis- ja 
siirtohoitokäytännöt.

Or. en

Perustelu

Jo erityisraportissa nro 11/2012 todetaan, että ilman nimenomaisia ja riittäviä 
kohdennussäännöksiä tuotantosidonnainen tuki voi johtaa tehotuotantomenetelmien 
tukemiseen. Tämä seikka ei parantunut, ja tämä malli pitäisi muuttaa seuraavassa 
uudistuksessa. Tehotuotanto, joka liittyy perinnekäytäntöön, luontoarvoltaan merkittävät 
järjestelmät ja mahdollisesti jopa tulipalojen ehkäisyyn liittyvä laiduntaminen ovat uhattuina 
samoin kuin maaseutualueet, joilla niitä harjoitetaan. Tehojärjestelmiä ei kannata säilyttää 
sosiaalisista, ympäristöön liittyvistä tai eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä.

Tarkistus 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja 
vuohia, jäsenvaltiot voivat tukea 
ainoastaan järjestelmää, jossa eläinten 
ruokinta perustuu laiduntamiseen ja jossa 
on merkittävästi paremmat ympäristöön 
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tai eläinten hyvinvointiin liittyvät tulokset.

Or. en

Tarkistus 2551
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
liittyy karjankasvatukseen, ainoastaan 
tuotantomenetelmät, jotka menevät 
pidemmälle kuin eläinten hyvinvointia ja 
terveyttä koskevat kansalliset ja unionin 
vähimmäisstandardit, katsotaan 
tukikelpoisiksi.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnaisen tulotuen pitäisi olla ehdollista parannettujen kestävyyskriteerien osalta, 
mukaan luettuna eläinten hyvinvointi ja terveys. Karjankasvatuksen tapauksessa se pitäisi 
suunnata ainoastaan tuotantomenetelmiin, jotka pienentävät eläintiheyttä, parantavat 
eläinten hyvinvointia ja terveyttä, eivätkä edistä mikrobilääkeresistenssin kasvua.

Tarkistus 2552
Anja Hazekamp

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Karjankasvatus, jossa 
hyödynnetään suurta eläintiheyttä, on 
tukikelvotonta, paitsi jos sitä tarvitaan 
eläintiheyden pienentämistä koskevien 
ohjelmien toteuttamiseen.

Or. en
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Tarkistus 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuotantosidonnaista tulotukea ei 
myönnetä kaupallisille viljelykasveille, 
valkuaiskasveja lukuun ottamatta.

Or. de

Tarkistus 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio ja jäsenvaltiot 
varmistavat tämän asetuksen V osastossa 
määritellyllä menettelyllä, että YMP:n 
strategiasuunnitelmat sisältävät 
säännökset, joilla varmistetaan, että 
strategiasuunnitelman ohjelmakauden 
loppuun mennessä jäsenvaltiokohtainen 
kokonaiseläintiheys ei ylitä 0,7:ää 
eläinyksikköä hehtaarilla.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tasapainottaa eläinten ja kasvien tuotanto. YMP:ssä on ennakko, koska 
eläintiheydet oli täsmennetty kymmeneksi vuodeksi vuodesta 2003 alkaen. Eurostatin mukaan 
nykyinen keskimääräinen kokonaiseläintiheys jäsenvaltioiden välillä on 0,75 eläinyksikköä 
hehtaarilla.

Tarkistus 2555
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Keskitetyt eläintenruokintatoimet 
eivät ole tukikelpoisia 
tuotantosidonnaisen tuen osalta.

Or. en

Perustelu

On pakollista tasapainottaa uudelleen eläinten ja kasvien tuotanto varmistamalla, että karjan 
määrä maatilaa kohti ei ylitä sen pysyvää laiduntamisen perusaluetta tai tilapäistä 
nurmirehun perusaluetta esimerkiksi märehtijöiden tapauksessa. Tämä rajoittaa 
rakenteellista ylituotantoa ja ympäristön pilaantumista liiallisilla ravintoaineilla, ja vähentää 
ilmastovaikutuksia.

Tarkistus 2556
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla

Seuranta

Osana kehitykseen vaikuttavan 
seurantapolitiikan johdonmukaisuutta 
119 a artiklan (uusi) mukaisesti, 
jäsenvaltiot ja komissio seuraavat 
myönnettyä tuotantosidonnaista tukea. 
Jos ne havaitsevat kielteisiä vaikutuksia, 
asianomaisella alalla myönnetty 
tuotantosidonnainen tuki lakkautetaan tai 
sitä vähennetään tarpeen mukaan, jotta 
edellä mainitut ehdot täyttyisivät.

Komissio valtuutetaan keskustelemaan 
sellaisten kumppaneina toimivien 
kehitysmaiden kanssa, joissa 
tuotantosidonnaisen tuen käyttö vaikuttaa 
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haitallisesti paikallisen 
maatalouselintarvikealan kehitykseen, 
jotta voitaisiin ryhtyä korjaaviin 
toimenpiteisiin (myös EU:n 
kauppapolitiikan puitteissa) havaittujen 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Komissio voi tarvittaessa antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa tätä asetusta 
täydennetään toimenpiteillä, jotka 
jäsenvaltiot hyväksyvät 
tuotantosidonnaista tulotukea 
käyttäessään, jotta kumppanimaiden 
maatalouselintarvikealaan kohdistuvat 
haittavaikutukset voitaisiin poistaa.

Or. en

Tarkistus 2557
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.

Toimenpiteet sen välttämiseksi, että 
tuotantosidonnaisen tulotuen saajat 
kärsivät markkinoiden rakenteellisesta 
epätasapainosta jollakin alalla.

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi, kun on 
kyse toimenpiteistä sen välttämiseksi, että 
tuotantosidonnaisen tulotuen saajat 
kärsivät markkinoiden rakenteellisesta 
epätasapainosta jollakin alalla. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä voidaan antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuus päättää, että 
tuotantosidonnaisen tulotuen maksamista 
jatketaan vuoteen 2027 asti niiden 
tuotantoyksiköiden perusteella, joille 
vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki 
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myönnettiin menneellä viitejaksolla.

Or. en

Tarkistus 2558
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi, kun on 
kyse toimenpiteistä sen välttämiseksi, että 
tuotantosidonnaisen tulotuen saajat 
kärsivät markkinoiden rakenteellisesta 
epätasapainosta jollakin alalla. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä voidaan antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuus päättää, että 
tuotantosidonnaisen tulotuen maksamista 
jatketaan vuoteen 2027 asti niiden 
tuotantoyksiköiden perusteella, joille 
vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki 
myönnettiin menneellä viitejaksolla.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2560
Michel Dantin
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa poistetaan viittaus Euroopan talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen 
väliseen öljysiemeniä koskevaan yhteisymmärryspöytäkirjaan, joka vaikuttaa tarpeettomalta 
ja joka estää pysyvästi öljysiementen kehittämisen. Tarkistus on yhdenmukainen Euroopan 
parlamentin 27. maaliskuuta 2018 hyväksymässä päätöslauselmassa vahvistetun kannan 
kanssa, jossa se katsoo ”että vaikka vuoden 1992 Blair House -sopimus on edelleen 
voimassa, se on tosiasiassa jo vanhentunut eikä sen pitäisi haitata valkuaiskasvien viljelyn 
kestävää kehitystä unionissa”.

Tarkistus 2561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

YMP:tä koskevan lainsäädännön yhteydessä ei ole tarpeen täsmentää kansainvälisen kaupan 
sääntöihin liittyviä tukipuitteita, etenkään kun näitä sääntöjä sovelletaan joka tapauksessa. 
Tämä artikla ei myöskään esiinny asetuksessa (UE) 1307/2013.

Tarkistus 2562
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus
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[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2563
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuotantosidonnainen tulotuki koskee 
joitakin tai kaikkia Euroopan 
talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen 
välisen öljysiemeniä koskevan 
yhteisymmärryspöytäkirjan liitteessä 
tarkoitettuja öljysiemeniä34, asianomaisten 
jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmiin sisällytettyihin 
suunniteltuihin tuotoksiin perustuvan 
tukialan kokonaisala ei saa ylittää koko 
unionin enimmäistukialaa, jotta voidaan 
varmistaa unionin kansainvälisten 
sitoumusten noudattaminen.

Jos tuotantosidonnainen tulotuki koskee 
joitakin tai kaikkia Euroopan 
talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen 
välisen öljysiemeniä koskevan 
yhteisymmärryspöytäkirjan liitteessä 
tarkoitettuja öljysiemeniä34, asianomaisten 
jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmiin sisällytettyihin 
suunniteltuihin tuotoksiin perustuvan 
tukialan kokonaisala ei saa ylittää koko 
unionin enimmäistukialaa, jotta voidaan 
varmistaa unionin kansainvälisten 
sitoumusten noudattaminen. Tässä 
yhteydessä soijapapu on valkuaiskasvi.

_________________ _________________

34 GATT-sopimukseen liittyvä Euroopan 
talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen 
välinen öljysiemeniä koskeva 
yhteisymmärryspöytäkirja (EYVL L 147, 
18.6.1993).

34 GATT-sopimukseen liittyvä Euroopan 
talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen 
välinen öljysiemeniä koskeva 
yhteisymmärryspöytäkirja (EYVL L 147, 
18.6.1993).

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että soijapapua kohdellaan valkuaiskasvina CIS:n osalta (viitattu 
86 artiklan 5 kohdassa), aivan kuten nykyisessä järjestelmässä.

Tarkistus 2564
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
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33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään 6 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
ohjeellinen tukiala laskettuna sen 
perusteella, mikä oli kunkin jäsenvaltion 
osuus unionin keskimääräisestä 
viljelyalasta tämän asetuksen 
voimaantuloa edeltäneiden viiden vuoden 
aikana. Nämä täytäntöönpanosäännökset 
hyväksytään 139 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Viimeistään 6 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
ohjeellinen tukiala laskettuna sen 
perusteella, mikä oli kunkin jäsenvaltion 
viljelyala, johon ohjeellinen tukiala 
perustui. Nämä täytäntöönpanosäännökset 
hyväksytään 139 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Tarkistus 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaatii yhteisymmärryspöytäkirjan 
kiireellistä kyseenalaistamista, jotta 
jäsenvaltiot saisivat takaisin 
itsemääräämisoikeutensa valkuaiskasvien 
osalta ja jotta riippuvuus kolmansista 
maista tulevan tuonnin osalta vähenisi 
tuntuvasti; öljysiementen ja 
valkuaiskasvien tuotannolle on 
myönnettävä riittävä tuotantosidonnainen 
tulotuki.

Or. fr

Tarkistus 2566
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
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33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio aikoo lisätä 1 kohdassa 
tarkoitettuja suunniteltuja tuotoksiaan, 
jotka komissio on hyväksynyt YMP:n 
strategiasuunnitelmassa, sen on 
ilmoitettava komissiolle tarkistetut 
suunnitellut tuotokset esittämällä 107 
artiklan mukainen YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyyntö ennen 
1 päivää tammikuuta asianomaista 
hakuvuotta edeltävänä vuonna.

Jos jäsenvaltio aikoo lisätä 1 kohdassa 
tarkoitettuja suunniteltuja tuotoksiaan, 
jotka komissio on hyväksynyt YMP:n 
strategiasuunnitelmassa, sen on 
ilmoitettava komissiolle tarkistetut 
suunnitellut tuotokset esittämällä 107 
artiklan mukainen YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyyntö ennen 
1 päivää tammikuuta asianomaista 
hakuvuotta edeltävänä vuonna. Kyseistä 
muutosta ei oteta huomioon 107 artiklan 
7 kohtaa varten.

Or. en

Perustelu

Tarkistus lisää joustavuutta 107 artiklan nojalla sallittujen strategiasuunnitelmien muutosten 
määrään.

Tarkistus 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
esitettävä ennen 1 päivää huhtikuuta 
asianomaista hakuvuotta edeltävänä 
vuonna vastaava YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyyntö, 
jossa otetaan huomioon toisessa 
alakohdassa tarkoitettu tarkistettu 
vähennyskerroin. Tarkistettu 
vähennyskerroin vahvistetaan 107 artiklan 
8 kohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä, jolla 
hyväksytään YMP:n strategiasuunnitelman 
muutos.

Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
esitettävä ennen 1 päivää huhtikuuta 
asianomaista hakuvuotta edeltävänä 
vuonna komissiolle toisessa alakohdassa 
tarkoitettu tarkistettu vähennyskerroin. 
Tarkistettu vähennyskerroin vahvistetaan 
107 artiklan 8 kohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä, jolla 
hyväksytään YMP:n strategiasuunnitelman 
muutos.

Or. es
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Tarkistus 2568
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen, 
yhteisymmärryspöytäkirjan 
soveltamisalaan kuuluvien öljysiementen 
osalta ilmoitettava komissiolle 121 
artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa
tuloksellisuuskertomuksessa niiden 
hehtaarien kokonaismäärää, joista tukea on 
tosiasiallisesti maksettu.

4. Jäsenvaltion on 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen, 
yhteisymmärryspöytäkirjan 
soveltamisalaan kuuluvien öljysiementen 
osalta ilmoitettava komissiolle 121 
artiklassa tarkoitetussa kolmivuotisessa
tuloksellisuuskertomuksessa niiden 
hehtaarien kokonaismäärää, joista tukea on 
tosiasiallisesti maksettu.

Or. en

Tarkistus 2569
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen, 
yhteisymmärryspöytäkirjan 
soveltamisalaan kuuluvien öljysiementen 
osalta ilmoitettava komissiolle 
121 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa
tuloksellisuuskertomuksessa niiden 
hehtaarien kokonaismäärää, joista tukea on 
tosiasiallisesti maksettu.

4. Jäsenvaltion on 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen, 
yhteisymmärryspöytäkirjan 
soveltamisalaan kuuluvien öljysiementen 
osalta ilmoitettava komissiolle 
121 artiklassa tarkoitetussa 
tuloksellisuuskertomuksessa niiden 
hehtaarien kokonaismäärää, joista tukea on 
tosiasiallisesti maksettu.

Or. de

Tarkistus 2570
Beata Gosiewska



AM\1171743FI.docx 45/183 PE631.982v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on myönnettävä puuvillan 
lajikohtaista tukea tosiasiallisille 
viljelijöille, jotka tuottavat CN-koodin 
5201 00 puuvillaa tässä alajaksossa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Jäsenvaltion on myönnettävä puuvillan 
lajikohtaista tukea viljelijöille, jotka 
tuottavat CN-koodin 5201 00 puuvillaa 
tässä alajaksossa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti.

Or. pl

Tarkistus 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on myönnettävä puuvillan 
lajikohtaista tukea tosiasiallisille
viljelijöille, jotka tuottavat CN-koodin 
5201 00 puuvillaa tässä alajaksossa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Jäsenvaltion on myönnettävä puuvillan 
lajikohtaista tukea viljelijöille, jotka 
tuottavat CN-koodin 5201 00 puuvillaa 
tässä alajaksossa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 2572
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Puuvillan lajikohtaista tukea 
myönnetään puuvillan tukikelpoiselle 
viljelyalalle hehtaaria kohden. Jotta 
viljelyalalle voidaan myöntää tukea, sen on 
sijaittava jäsenvaltion puuvillan tuotantoon 
hyväksymällä maatalousmaalla ja sille on 
pitänyt kylvää jäsenvaltion hyväksymiä 
lajikkeita, jotka tosiasiallisesti korjataan 

1. Puuvillan lajikohtaista tukea 
myönnetään puuvillan tukikelpoiselle 
viljelyalalle hehtaaria kohden. Jotta 
viljelyalalle voidaan myöntää tukea, sen on 
sijaittava jäsenvaltion puuvillan tuotantoon 
hyväksymällä maatalousmaalla ja sille on 
pitänyt kylvää jäsenvaltion hyväksymiä 
lajikkeita, jotka tosiasiallisesti korjataan 
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tavanomaisissa kasvuolosuhteissa. tavanomaisissa kasvuolosuhteissa. 
Puuvillan monikulttuuri suljetaan pois.

Or. en

Tarkistus 2573
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Puuvillan lajikohtaista tukea 
myönnetään puuvillan tukikelpoiselle 
viljelyalalle hehtaaria kohden. Jotta 
viljelyalalle voidaan myöntää tukea, sen on 
sijaittava jäsenvaltion puuvillan tuotantoon 
hyväksymällä maatalousmaalla ja sille on 
pitänyt kylvää jäsenvaltion hyväksymiä 
lajikkeita, jotka tosiasiallisesti korjataan 
tavanomaisissa kasvuolosuhteissa.

1. Puuvillan lajikohtaista tukea 
myönnetään puuvillan tukikelpoiselle 
viljelyalalle hehtaaria kohden. Jotta 
viljelyalalle voidaan myöntää tukea, sen on 
sijaittava jäsenvaltion puuvillan tuotantoon 
hyväksymällä ja siihen sopivalla
maatalousmaalla ja sille on pitänyt kylvää 
jäsenvaltion hyväksymiä lajikkeita, jotka 
tosiasiallisesti korjataan tavanomaisissa 
kasvuolosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 2574
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Bulgaria: 3 342 ha – Bulgaria: 6 885 ha

Or. en

Perustelu

Viimeisimpien käytettävissä olevien tilastojen mukaisesti puuvillan tuotanto maassa on yli 
kaksinkertaistunut, mikä vastaa puuvillan jalostajien kasvavaa kiinnostusta viljelyyn. EU on 
puuvillan nettomaahantuoja, mikä tarkoittaa, että kuljetuksen aiheuttama ilmastovaikutus 
pienenisi, jos viljelmä olisi paikallinen.
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Tarkistus 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi säännöillä, jotka 
koskevat puuvillan lajikohtaisen tuen 
myöntämistä, tukikelpoisuusvaatimuksia 
ja maatalouskäytäntöjä.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2576
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kehittää markkinointistrategioita 
puuvillan myynnin edistämiseksi 
laatusertifiointijärjestelmillä.

e) kehittää markkinointistrategioita 
puuvillan ja paikallisesti kasvatetusta 
puuvillasta valmistettujen 
puuvillapohjaisten tuotteiden myynnin 
edistämiseksi myynninedistämis- tai
laatusertifiointijärjestelmillä.

Or. en

Tarkistus 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
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hedelmä- ja vihannesala; hedelmä- ja vihannesala, mukaan lukien 
hedelmät ja vihannekset, jotka on 
tarkoitettu jalostettaviksi;

Or. fr

Tarkistus 2578
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
hedelmä- ja vihannesala;

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
hedelmä- ja vihannesala, mukaan lukien 
hedelmät ja vihannekset, jotka on 
tarkoitettu jalostettaviksi;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että toimintaohjelmat voivat kattaa hedelmät ja vihannekset, 
jotka on tarkoitettu jalostettaviksi.

Tarkistus 2579
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
hedelmä- ja vihannesala;

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
hedelmä- ja vihannesala, mukaan lukien 
jalostettaviksi tarkoitetut hedelmät ja 
vihannekset;

Or. es
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Tarkistus 2580
Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
hedelmä- ja vihannesala;

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
hedelmä- ja vihannesala, mukaan luettuna 
jalostettaviksi tarkoitetut hedelmät ja 
vihannekset;

Or. en

Tarkistus 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettu hedelmä- ja vihannesala;

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettu, tuoreita ja/tai jalostettavia 
tuotteita koskeva, hedelmä- ja vihannesala;

Or. it

Tarkistus 2582
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
hedelmä- ja vihannesala;

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
hedelmä- ja vihannesala, mukaan luettuna 
jalostettaviksi tarkoitetut hedelmät ja 
vihannekset;
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Or. en

Tarkistus 2583
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettu hedelmä- ja vihannesala;

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
1 artiklan 2 kohdan i ja j alakohdassa 
tarkoitettu hedelmä- ja vihannesala;

Or. it

Tarkistus 2584
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettu hedelmä- ja vihannesala;

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
1 artiklan 2 kohdan i ja j alakohdassa 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan 
i alakohdassa tarkoitettu hedelmä- ja 
vihannesala;

Or. it

Tarkistus 2585
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) palkokasviala;
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Or. en

Tarkistus 2586
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tupakka-ala;

Or. en

Perustelu

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Tarkistus 2587
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) peruna-ala (0701 tuore tai 
pakastettu peruna);

Or. en

Tarkistus 2588
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e c) GMO-vapaat valkuaiskasvit;

Or. en

Tarkistus 2589
Manolis Kefalogiannis

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) N:o1308/2013 
1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, o–t ja w 
alakohdassa tarkoitetut alat sekä 
valkuaiskasvit, perunat, kaniinit, puuvilla 
ja hevoseläimet.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission ehdottama luettelo on liian rajoittava, eikä se sisällä muun muassa 
valkuaiskasvialaa, mikä on vastoin EU:n poliittista tahtoa edistää näitä viljelykasveja, jotka 
paitsi ovat typpeä yhteyttäviä viljalajeja auttavat myös vähentämään eläinravinnon vajetta.

Tarkistus 2590
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut alat:
i) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan a–h, k, m, o–t ja w 
alakohdassa tarkoitetut alat;
ii) valkuaiskasvit.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan toimintaohjelmien ”muut alat” aloille, jotka eivät kuulu 
asetuksen 1308/2013 (yhteinen markkinajärjestely) sovellusalaan, etenkin valkuaiskasveihin.

Tarkistus 2591
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat sekä 
valkuaiskasvit, perunat, kaniinit ja 
puuvilla.

Or. et

Tarkistus 2592
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
alat.

Or. en

Tarkistus 2593
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus
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f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
alat sekä valkuaiskasvit, perunat, kaniinit, 
puuvilla ja hevoset.

Or. es

Tarkistus 2594
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat 
peruna-alan lisäksi.

Or. es

Tarkistus 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut alat.

Or. it

Tarkistus 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut edellä a–e alakohdassa 
mainitsemattomat alat, jotka sisältyvät 
SEUT-sopimuksen liitteeseen I, kuten 
peruna, kaniinit ja puuvilla.

Or. es

Tarkistus 2597
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut alat.

Or. it

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista asettaa minkäänlaisia rajoituksia mahdollisuudelle määritellä 
”muut alat” mahdollisia alakohtaisia tukitoimia varten perinteisten alojen lisäksi (kuten 
hedelmä- ja vihannesala, viininviljely ja oliivinviljely). Kansallista strategiasuunnitelmaa 
käytetään tarpeiden ja mahdollisuuksien todellisen analysoinnin perusteella sen 
määrittämiseen, mitkä niistä ovat ratkaisevia ja mihin niistä on toimissa keskityttävä.

Tarkistus 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o, p, r, s ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

Or. en
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Perustelu

Luettelosta poistetaan q alakohta (sianliha) ja t alakohta (siipikarjan liha).

Tarkistus 2599
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t, w ja x alakohdassa tarkoitetut alat.

Or. hr

Tarkistus 2600
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi valita YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan, että se toteuttaa 
39 artiklan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut 
alakohtaiset tukitoimityypit.

3. Jäsenvaltio voi valita YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan, että se toteuttaa 
39 artiklan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut 
alakohtaiset tukitoimityypit. Tukitoimet 
voidaan toteuttaa 
tuottajaorganisaatioiden ja niiden 
yhteenliittymien esittäminä 
toimintaohjelmina tai monivuotisina 
kansallisina tukiohjelmina. Jäsenvaltion 
on YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
perusteltava kunkin alan 
tukitoimityyppien valinta.

Or. es

Perustelu

39 artiklan a–e alakohdassa mainituilla eri aloilla tukitoimityypit voidaan toteuttaa 
tukiohjelmilla (esimerkiksi mehiläishoitoala) tai tuottajaorganisaatioiden ja niiden 
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yhteenliittymien toimintaohjelmilla. Jäsenvaltioiden on valittava sopivin muoto ja 
perusteltava valinta strategiasuunnitelmissaan.

Tarkistus 2601
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot valitsevat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan ne alat, joilla 
ne panevat täytäntöön 60 artiklassa 
säädetyt tukitoimityypit. Niiden on kunkin 
alan osalta valittava 59 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden joukosta yksi tai 
useampi tavoite ja 60 artiklan 1 ja 2 
kohdassa säädetyt tukitoimityypit. Kunkin 
tukitoimityypin osalta jäsenvaltioiden on 
perusteltava alojen, tavoitteiden, 
tukitoimityyppien ja tukitoimien valinta.

Or. en

Tarkistus 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi 
vaatimuksilla, joilla täydennetään tässä 
luvussa asetettuja vaatimuksia erityisesti 
seuraavilta osin:

Jotta varmistetaan yhteisön 
tukijärjestelmän yhdenmukainen 
soveltaminen ja vältetään kilpailun 
vääristyminen, komissiolle siirretään valta 
antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
vaatimuksilla, joilla täydennetään tässä 
luvussa asetettuja vaatimuksia erityisesti 
seuraavilta osin:

Or. es
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Tarkistus 2603
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tässä luvussa säädettyjen 
tukitoimityyppien asianmukaisen 
toiminnan varmistaminen;

a) tässä luvussa säädettyjen 
tukitoimityyppien asianmukaisen 
toiminnan varmistaminen ja tehokas, 
kohdennettu ja kestävä tuki 
tuottajaorganisaatioille ja niiden 
yhteenliittymille hedelmä- ja 
vihannesalalla asetuksen 1308/2013 37 ja 
227 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2604
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tässä luvussa säädettyjen 
tukitoimityyppien asianmukaisen 
toiminnan varmistaminen;

a) tässä luvussa säädettyjen
tukitoimityyppien asianmukaisen 
toiminnan varmistaminen varsinkin siltä 
osin kuin erilainen soveltaminen 
jäsenvaltioissa voisi aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä;

Or. es

Tarkistus 2605
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus
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c) 46 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun markkinoiltapoistoon ja 52 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin 
taloudellisen avun enimmäismäärä;

c) 46 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun markkinoiltapoistoon ja 52 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin 
taloudellisen avun enimmäismäärä sekä 
ilmaisjakelua varten markkinoilta 
poistetun tuotteen valmistus- ja 
kuljetuskorvaukset sekä tuotteen 
jalostamisesta ennen ilmaisjakeluun 
luovuttamista aiheutuvat kustannukset.

Or. es

Tarkistus 2606
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 46 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun markkinoiltapoistoon ja 52 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin 
taloudellisen avun enimmäismäärä;

c) 46 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun markkinoiltapoistoon ja 52 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin 
taloudellisen avun enimmäismäärä sekä 
ilmaisjakelua varten markkinoilta 
poistetun tuotteen valmistus- ja 
kuljetuskorvaukset sekä tuotteen 
jalostamisesta ennen ilmaisjakeluun 
luovuttamista aiheutuvat kustannukset;

Or. es

Tarkistus 2607
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 46 artiklan 4 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuun 
markkinoiltapoistoon ja 52 artiklan 

c) 43 artiklan 2 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettuun 
markkinoiltapoistoon ja 52 artiklan 3 
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3 kohdassa tarkoitettuihin 
tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin 
taloudellisen avun enimmäismäärä; 

kohdassa tarkoitettuihin 
tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin 
taloudellisen avun enimmäismäärä;

Or. en

Tarkistus 2608
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kaikkien hedelmä- ja vihannesalan 
alakohtaisten tukitoimien käsitteiden, 
kuten tuottajan, tuottajajäsenen, muun 
kuin tuottajajäsenen, tytäryhtiön, 
valtioiden välisen, toimenpiteen, toimen, 
investoinnin ja sulautumisen, 
määritelmät;

Or. es

Tarkistus 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
tunnustamisperusteet ja vaatimukset, 
kuten jäsenten määrä ja kaupan pidetyn 
tuotannon vähimmäisarvo, jäsenyyden 
ehdot ja siihen liittyvät velvollisuudet, 
rakenteet, välineet ja tukikelpoiset toimet;

Or. es
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Tarkistus 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) toimintarahaston perustamisen ja 
hallinnoinnin sekä tuki- ja 
ennakkomaksuhakemusten ehdot;

Or. es

Tarkistus 2611
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) tukikelpoisten toimien, 
tukitoimityyppien ja niiden 
tukikelpoisuusehtojen määritelmät 
kunkin tämän asetuksen 43 artiklassa 
luetellun alakohtaisten tukitoimen 
toteuttamiseksi;

Or. es

Tarkistus 2612
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kaikkien hedelmä- ja vihannesalan 
alakohtaisissa tukitoimissa esiintyvien 
käsitteiden, kuten tuottajan, 
tuottajajäsenen, muun kuin 
tuottajajäsenen, tytäryhtiön, valtioiden 
välisen, toimenpiteen, toimen, 
investoinnin ja sulautumisen, 
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määritelmät.

Or. es

Tarkistus 2613
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) hedelmäalan 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
tunnustamisperusteet ja vaatimukset, 
kuten jäsenten määrä ja kaupan pidetyn 
tuotannon vähimmäisarvo, jäsenyyden 
ehdot ja siihen liittyvät velvollisuudet, 
rakenteet, välineet ja tukikelpoiset toimet.

Or. es

Tarkistus 2614
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) toimintarahaston perustamisen ja 
hallinnoinnin sekä tuki- ja 
ennakkomaksuhakemusten ehdot.

Or. es

Tarkistus 2615
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e d) tukikelpoisten toimien, 
tukitoimityyppien ja niiden 
tukikelpoisuusehtojen määritelmät 
kunkin tämän asetuksen 43 artiklassa 
luetellun alakohtaisten tukitoimen 
toteuttamiseksi.

Or. es

Tarkistus 2616
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 a artikla

Alakohtaisten suunnitelmien ehdollisuus

Tämän luvun alakohtaisiin 
tukitoimityyppeihin sovelletaan 
ehdollisuutta koskevan 11 artiklan 
säännöksiä sekä investointien osalta 68
artiklan 2 kohdan säännöksiä. 
Jäsenvaltion on esitettävä ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman hyväksymistä 
analyysin, joka osoittaa, että tämän 
tukitoimityypin ohjelmatyö ei aiheuta 
kielteisiä ympäristövaikutuksia eikä 
haittaa millään lailla liitteessä XI 
luetelluista säädöksistä johtuvien 
velvoitteiden täyttämistä.

Or. es

Tarkistus 2617
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Hedelmä- ja vihannesalalla pyritään 
seuraaviin tavoitteisiin:

Sanotun estämättä yleisiä tavoitteita 
koskevien 5 ja 6 artiklan soveltamista, 
hedelmä- ja vihannesalalla pyritään 
seuraaviin tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a) tuotannon suunnittelu, muun 
muassa perustamalla eurooppalainen 
hedelmä- ja vihannesalan rekisteri, jota 
päivitetään vuosittain lajien ja lajikkeiden 
mukaan, tuotannon mukauttaminen 
kysyntään erityisesti laadun ja määrän 
osalta, tuotantokustannusten ja 
investointien tuoton optimointi sekä 
tuottajahintojen vakauttaminen, jotta 
tuottajaorganisaatioiden/tuottajaorganisa
atioiden yhteenliittymien jäsenet voivat 
tuottaa korkeampaa kaupallista arvoa 
kuin markkinoiden keskiarvo; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b, 
c ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. it

Tarkistus 2619
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuotannon suunnittelu, tuotannon a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
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mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi, tuottajahintojen 
vakauttaminen ja maataloustuotteiden 
tarjontaa koskevien sopimusten 
neuvotteleminen jäseniensä puolesta; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan tuottajaorganisaatioiden tavoitteet toimintaohjelmissa 
muutoksiin, jotka asetus 2017/2393 toi asetuksen 1308/2013 152 artiklaan.

Tarkistus 2620
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a) lyhyet toimitusketjut, tuotannon 
suunnittelu, tuotannon mukauttaminen 
kysyntään erityisesti laadun ja määrän 
osalta, tuotantokustannusten ja 
investointien tuoton optimointi sekä 
tuottajahintojen vakauttaminen; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b, 
c ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 2621
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
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a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, tuotanto- ja 
kuljetuskustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 2622
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät
6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät
6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Or. es

Tarkistus 2623
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla ja estämättä tuotteiden 
monipuolisuutta; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a ja c 
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alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 2624
Bas Belder

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja/tai markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Or. en

Perustelu

Tekninen korjaus. Tarjonnan keskittäminen on tuottajaorganisaation tärkeä tehtävä, kun 
otetaan huomioon, että jäsenet voivat toteuttaa todellisen markkinoille saattamisen 
ketjumenetelmällä, jossa tuottajaorganisaatio toimii välineenä, joka esimerkiksi tarjoaa 
huutokauppakellon.

Tarkistus 2625
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja/tai markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Or. en
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Perustelu

Moderneilla markkinoilla tuottajaorganisaatiot eivät todellisuudessa osta viljelijältä vaan 
ennemminkin toimivat viljelijän puolesta ilman tuotteiden täyttä omistajuutta.

Tarkistus 2626
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät
6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Or. es

Tarkistus 2627
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus markkinasuuntautuneisuuden parantamista ja maatalouden 
kilpailukyvyn lisäämistä koskeviin tavoitteisiin.
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Tarkistus 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja/tai markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 2629
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 2630
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä

c) kestävien tuotantomenetelmien 
soveltaminen tai tutkimus ja kehittäminen, 
mukaan lukien tuholaiskestävyys, sekä 
taloudellista ja ekologista kilpailukykyä 
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tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c 
ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c 
ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. de

Tarkistus 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c
ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b, 
c ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es

Tarkistus 2632
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c 
ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b,
c ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus markkinasuuntautuneisuuden parantamista ja maatalouden 
kilpailukyvyn lisäämistä koskeviin tavoitteisiin.

Tarkistus 2633
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c 
ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b, 
c ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Poistetaan.
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Or. it

Tarkistus 2635
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, 
maatalousjätteen kestävä käyttö mukaan 
lukien, erityisesti veden, maaperän, ilman, 
luonnon monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. hr

Tarkistus 2636
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen, kuten 
luonnollisten pölyttäjien tekemä pölytys, 
sekä luonnonvarojen kestävä käyttö, 
erityisesti veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
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erityistavoitteisiin; erityistavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 2637
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä kunnioittavien
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen,
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) ympäristöä kunnioittavampien
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdissa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskeviin tavoitteisiin.

Tarkistus 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
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veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es

Tarkistus 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e, f ja i
alakohdassa vahvistettuihin
erityistavoitteisiin;

Or. fr

Tarkistus 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla 
on suojattu alkuperänimitys tai suojattu 

Poistetaan.
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maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

Or. it

Tarkistus 2641
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

f) tuotteiden kaupallisen arvon 
lisääminen muun muassa jalostamalla ja 
niiden – sekä tuoretuotteiden että 
jalostettujen tuotteiden – laadun 
parantaminen, mukaan lukien tuotteiden 
laadun parantaminen ja 
tuotantostandardien ja sellaisten 
tuotteiden kehittäminen, joilla on suojattu 
alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

Or. es

Tarkistus 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden jalostuksen ja laadun 
parantaminen ja sellaisten tuotteiden 
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suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

kehittäminen, joilla on suojattu 
alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä, 
ympäristömerkintä tai jotka kuuluvat 
yksityisen sektorin tai vapaaehtoistahojen 
hallinnoimiin laatujärjestelmiin asetuksen 
(EU) N:o 1151/2014 nojalla; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

Or. it

Tarkistus 2643
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden jalostuksen ja laadun 
parantaminen ja sellaisten tuotteiden 
kehittäminen, joilla on suojattu 
alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat hyväksyttyihin kansallisiin tai 
kansainvälisiin laatujärjestelmiin; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

Or. de

Perustelu

Perustuu esittelijän muotoiluun. Huomioon olisi otettava vain viralliset järjestelmät. 
Tarkistuksen versio ei liity kauppanormeihin.

Tarkistus 2644
Momchil Nekov
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Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä ja valinnainen 
laatutermi ”vuoristotuote” tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

Or. en

Tarkistus 2645
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien
tuotteiden laadun parantaminen erityisesti 
jalostamalla ja sellaisten tuotteiden 
kehittäminen, joilla on suojattu 
alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

Or. en

Perustelu

Meidän on painotettava enemmän jalostettujen maataloustuotteiden tuotannon ja viennin 
edistämistä.



PE631.982v01-00 78/183 AM\1171743FI.docx

FI

Tarkistus 2646
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden ja laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä, 
ympäristömerkintä tai jotka kuuluvat 
muihin julkisiin tai yksityisiin
laatujärjestelmiin; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen;

Or. es

Tarkistus 2647
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

f) tuotteiden kaupallisen arvon, 
monimuotoisuuden ja laadun 
parantaminen, mukaan lukien tuotteiden 
laadun parantaminen ja sellaisten 
tuotteiden kehittäminen, joilla on suojattu 
alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

Or. en
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Tarkistus 2648
Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina niiden 
kulutuksen lisäämiseksi; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b, c 
ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
niiden kulutuksen lisäämiseksi joko 
tuoreina tai jalostettuina; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b, c ja i
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. fr

Perustelu

Hedelmien ja vihannesten käyttö edistää terveyttä.

Tarkistus 2650
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
niiden kulutuksen lisäämiseksi joko 
tuoreina tai jalostettuina; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b, c ja i
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus tavoitteeseen vastata yhteiskunnan vaatimuksiin ja sulautetaan 
kohdan g ja h alakohta.

Tarkistus 2651
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina niiden 
kulutuksen lisäämiseksi; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b, c 
ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 2652
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset 

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
markkinointi ja pitäminen kaupan joko 
tuoreina tai jalostettuina; kyseiset tavoitteet 



AM\1171743FI.docx 81/183 PE631.982v01-00

FI

tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b, c ja
i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es

Tarkistus 2653
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
markkinointi ja pitäminen kaupan joko 
tuoreina tai jalostettuina; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b, c ja 
i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es

Tarkistus 2654
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) tuottajaryhmien muodostaminen 
ja järjestäytyminen;

Or. ro

Tarkistus 2655
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) hedelmä- ja vihannesalan 
tuoreiden ja jalostettujen tuotteiden 
kulutuksen lisääminen; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan i alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella sulautetaan kohdan g ja h alakohta.

Tarkistus 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hedelmä- ja vihannesalan 
tuoreiden ja jalostettujen tuotteiden 
kulutuksen lisääminen; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan i alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2657
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hedelmä- ja vihannesalan 
tuoreiden ja jalostettujen tuotteiden 
kulutuksen lisääminen; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan i alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2658
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hedelmä- ja vihannesalan tuoreiden 
ja jalostettujen tuotteiden kulutuksen 
lisääminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan i alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

h) hedelmä- ja vihannesalan tuoreiden 
ja jalostettujen tuotteiden kulutuksen 
lisääminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan i alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen ja asetuksen (EU).../... 
1 artiklassa tarkoitettuun 
koulujärjestelmien jatkumiseen [yhteistä 
markkinajärjestelyä koskeva asetus]

Or. en

Tarkistus 2659
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kriisinehkäisy ja riskinhallinta, 
joiden tarkoituksena on hedelmä- ja 
vihannesmarkkinoiden kriisien välttäminen 
ja ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin.

i) kriisinehkäisy ja riskinhallinta, 
mukaan luettuna 
kasvinsuojelunäkökohdat, joiden 
tarkoituksena on hedelmä- ja 
vihannesmarkkinoiden kriisien välttäminen 
ja ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 2660
Clara Eugenia Aguilera García
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Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) sivutuotteiden hallinta ja 
jätehuolto muun muassa vedenlaadun 
suojelemiseksi;

Or. es

Tarkistus 2661
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) sivutuotteiden hallinta ja 
jätehuolto muun muassa vedenlaadun 
suojelemiseksi;

Or. es

Tarkistus 2662
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) toimet, jotka koskevat hedelmä- ja 
vihannesalan tuoreiden ja jalostettujen 
tuotteiden suunnittelua ja tuotannon 
mukauttamista kysyntään erityisesti 
määrän ja laadun osalta;

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön konkreettisia toimia – joita ovat tuotannon suunnittelu ja 
mukauttaminen suhteessa kysyntään – 42 artiklan (a ja b alakohdan) tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 2663
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään muun muassa veden ja 
energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen ja jätteiden vähentämiseen 
sekä elintarvikkeiden haaskaamisen 
torjuntaan; suunnittelu ja tuotannon 
sovittaminen kysyntään, hedelmien ja 
vihannesten markkinoille saattaminen, 
kaupallisen arvon lisääminen muun 
muassa jalostuksella; laadun 
parantaminen, tuotteiden markkinointi 
sisämarkkinoilla ja ulkoisilla 
markkinoilla, vientimarkkinoiden 
monipuolistaminen mukaan luettuna;

Or. es

Tarkistus 2664
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) muun muassa sellaiset aineelliseen 
tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät 
investoinnit, joissa keskitytään erityisesti 
veden ja energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen ja jätteiden vähentämiseen, 
suunnittelu ja tuotannon sovittaminen 
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kysyntään, hedelmien ja vihannesten 
markkinoille saattaminen, kaupallisen 
arvon lisääminen muun muassa 
jalostuksella, laadun parantaminen, 
tuotteiden markkinointi sisämarkkinoilla 
ja ulkoisilla markkinoilla, 
vientimarkkinoiden monipuolistaminen 
mukaan luettuna;

Or. es

Tarkistus 2665
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen, tuotannon, 
varastoitujen tai kaupattavien jätteiden 
toimitusten ja virtojen seurantaan;

Or. it

Tarkistus 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti infrastruktuuriin, 
jonka tarkoituksena on parantaa 
tuotteiden laatua ja mukauttaa 
tuotantomääriä kysynnän mukaan, veden 
ja energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen ja jätteiden vähentämiseen;
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Or. pl

Tarkistus 2667
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit sekä 
muut toimet, joissa esimerkiksi keskitytään 
muun muassa veden ja energian säästöön, 
ekologiseen pakkaamiseen ja jätteiden 
vähentämiseen, jotta markkinoille 
saatettujen määrien hallinnasta tulee 
tehokkaampaa;

Or. en

Perustelu

Tässä tarvitaan laajempaa määritelmää.

Tarkistus 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti infrastruktuuriin, 
jonka tarkoituksena on parantaa 
tuotteiden laatua ja mukauttaa 
tuotantomääriä kysynnän mukaan, veden 
ja energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen ja jätteiden vähentämiseen;

Or. pl
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Tarkistus 2669
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti infrastruktuuriin, 
jonka tarkoituksena on parantaa 
tuotteiden laatua ja mukauttaa 
tuotantomääriä kysynnän mukaan, veden 
ja energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen ja jätteiden vähentämiseen;

Or. pl

Tarkistus 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen, tuotannon, 
varastoitujen tai kaupattavien jätteiden 
toimitusten ja virtojen seurantaan;

Or. it

Tarkistus 2671
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden talteenottoon
ja energian tuottamiseen ja säästöön, 
ekologiseen pakkaamiseen ja jätteiden 
vähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 2672
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden säästöön ja 
laatuun, energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen ja jätteiden vähentämiseen;

Or. nl

Tarkistus 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hallinnolliset kustannukset, 
mukaan luettuna tarjonnan 
keskittämisestä aiheutuvat 
henkilöstökustannukset ja tuotteiden 
markkinoille saattaminen;

Or. en
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Perustelu

Latvia katsoo, että tukitoimityyppien pitäisi sisältää tukitoimia myös hallinnollisia toimia 
varten. Tuottajaorganisaatioiden päivittäiset hallinnolliset kustannukset, kuten 
riippumattoman johtajan palkka, ovat merkittävä viljelijöiden itseorganisoinnin estävä syy.

Tarkistus 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimet, jotka koskevat hedelmä- ja 
vihannesalan tuoreiden ja jalostettujen 
tuotteiden suunnittelua ja tuotannon 
mukauttamista kysyntään erityisesti 
määrän ja laadun osalta;

Or. fr

Perustelu

Tukitoimiluettelo ei sisällä erityistä markkinointitoimenpidettä 42 artiklassa mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä toimenpiteessä olisi keskityttävä tuotannon suunnitteluun, 
tarjonnan keskittämiseen, laadun parantamiseen ja muihin toimiin, jotka kuuluvat 
tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien keskeisiin 
osaamisalueisiin.

Tarkistus 2675
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimet, joilla tuotanto 
suunnitellaan ja mukautetaan kysyntään, 
erityisesti tuoreiden ja jalostettujen 
hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
laadun ja määrän osalta;

Or. en
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Tarkistus 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) investoinnit aineelliseen tai 
aineettomaan omaisuuteen ja toimet 
tarjonnan suunnittelemiseksi ja 
mukauttamiseksi kysynnän mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 2677
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimenpiteet tarjonnan 
suunnittelemiseksi ja mukauttamiseksi 
kysynnän mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarjonnan mukauttaminen on myös tuottajaorganisaatioiden merkittävä tehtävä.

Tarkistus 2678
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
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keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

keskitytään erityisesti veteen,
sadonkorjuuseen, energian tuottamiseen 
ja säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, integroidun 
tuholaishallinnan edistämiseen,
epäsuotuisien sääolojen aiheuttamien 
vahinkojen estämiseen sekä muuttuviin 
ilmasto-oloihin sopeutuvien hedelmä- ja 
vihanneslajikkeiden käytön lisäämiseen;

Or. en

Perustelu

Integroidussa tuholaishallinnassa pitäisi keskittyä kasvinsuojeluaineiden käytön 
vähentämiseen.

Tarkistus 2679
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään muun muassa veden ja 
energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen, jätteiden vähentämiseen, 
elintarvikkeiden haaskaamisen 
torjuntaan, tuholaiskestävyyteen, riskien ja 
torjunta-aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

Or. es

Tarkistus 2680
Momchil Nekov
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, pölyttäjien säilyttämiseen, 
epäsuotuisien sääolojen aiheuttamien 
vahinkojen estämiseen sekä muuttuviin 
ilmasto-oloihin sopeutuvien hedelmä- ja 
vihanneslajikkeiden käytön lisäämiseen;

Or. en

Tarkistus 2681
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden säästöön ja 
laatuun, energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen, jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

Or. nl

Tarkistus 2682
Clara Eugenia Aguilera García
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään muun muassa veden ja 
energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen, jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

Or. es

Tarkistus 2683
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

b) tutkimus ja koetuotanto, mukaan 
luettuna veden ja energian säästöön, 
ekologiseen pakkaamiseen, jätteiden 
vähentämiseen, tuholaiskestävyyteen, 
riskien ja torjunta-aineiden käytön 
vaikutusten vähentämiseen, epäsuotuisien 
sääolojen aiheuttamien vahinkojen 
estämiseen sekä muuttuviin ilmasto-oloihin 
sopeutuvien hedelmä- ja 
vihanneslajikkeiden käytön lisäämiseen 
liittyvät esimerkit;

Or. en

Tarkistus 2684
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
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43 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien 
tuotteiden yhteinen varastointi;

Or. en

Perustelu

Meidän on toteutettava toimia myös tuottajaorganisaatioiden varastoinnin helpottamista 
varten.

Tarkistus 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnonmukainen tuotanto; Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Jotta vältetään rajanveto-ongelmat maaseudun kehittämiseen liittyvien maatalouden 
ympäristötukitoimien kanssa, kyseisiin tavoitteisiin on pyrittävä tällä alalla.

Tarkistus 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnonmukainen tuotanto; c) ympäristön tilan parantamiseen 
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen tähtäävät toimet 
hedelmä- ja vihannesalalla;

Or. es
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Perustelu

Luonnonmukainen tuotanto, integroitu tuotanto ja muut toimet l alakohtaan asti sisältyvät 
tähän yhteen luetelmakohtaan.

Tarkistus 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) integroitu tuotanto; Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ks. c alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) integroitu tuotanto; d) integroitu tuotanto, ympäristöä 
kunnioittavien tuotantomenetelmien, 
ympäristöä säästävien viljelymenetelmien 
ja tuotantotekniikoiden sekä 
luonnonvarojen kestävän käytön, 
erityisesti veden, maaperän ja muiden 
luonnonvarojen suojelun, edistäminen, 
kehittäminen ja käyttöönotto sekä 
torjunta-aineista ja muista kemikaaleista 
riippuvuuden vähentäminen;

Or. en
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Perustelu

Integroidun tuotannon tavoite on määriteltävä paremmin, jotta se olisi kestävää käyttöä 
koskevan direktiivin mukainen, ja viljelijöitä pitäisi rohkaista aloittamaan luonnonmukainen 
toiminta ja siirtymään tuholaisten tappamisesta niiden hallintaan.

Tarkistus 2689
Maria Noichl, Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) integroitu tuotanto; d) integroitu tuotanto, ympäristöä 
kunnioittavien tuotantomenetelmien, 
ympäristöä säästävien viljelymenetelmien 
ja tuotantotekniikoiden sekä 
luonnonvarojen kestävän käytön, 
erityisesti veden, maaperän ja muiden 
luonnonvarojen suojelun, edistäminen, 
kehittäminen ja käyttöönotto sekä 
torjunta-aineista riippuvuuden 
vähentäminen;

Or. en

Perustelu

Integroidun tuotannon tavoite on määriteltävä paremmin, jotta se olisi kestävää käyttöä 
koskevan direktiivin mukainen, ja viljelijöitä pitäisi rohkaista aloittamaan luonnonmukainen 
toiminta ja siirtymään tuholaisten tappamisesta niiden hallintaan.

Tarkistus 2690
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) integroitu tuotanto; d) integroitu tuotanto, ympäristöä 
kunnioittavien tuotantomenetelmien, 
ympäristöä säästävien viljelymenetelmien 
ja tuotantotekniikoiden sekä 
luonnonvarojen kestävän käytön, 
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erityisesti veden, maaperän ja muiden 
luonnonvarojen suojelun, edistäminen, 
kehittäminen ja käyttöönotto sekä 
torjunta-aineista riippuvuuden 
vähentäminen;

Or. en

Perustelu

Integroidun tuotannon tavoite on määriteltävä paremmin, jotta se olisi kestävää käyttöä 
koskevan direktiivin mukainen, ja viljelijöitä pitäisi rohkaista aloittamaan luonnonmukainen 
toiminta ja siirtymään tuholaisten tappamisesta niiden hallintaan.

Tarkistus 2691
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) integroitu tuotanto; d) integroitu tuotanto, ympäristöä 
kunnioittavien tuotantomenetelmien 
edistäminen, kehittäminen ja 
käyttöönotto, luonnonvarojen, erityisesti 
veden ja maaperän, sopiva käyttö

Or. en

Tarkistus 2692
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) integroitu tuotanto; d) Peltometsätalous ja integroidut 
tuotantojärjestelmät;

Or. en
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Perustelu

Peltometsätaloudella on monia etuja integroidussa tuotantojärjestelmässä.

Tarkistus 2693
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) integroitu tuotanto; d) integroitu tuotanto;

Or. it

Perustelu

Jotta vältetään rajanveto-ongelmat maaseudun kehittämiseen liittyvien maatalouden 
ympäristötukitoimien kanssa, kyseisiin tavoitteisiin on pyrittävä tällä alalla.

Tarkistus 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) toimet maaperän säilyttämiseksi ja 
hiilen sitomiseksi maaperään;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ks. c alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) toimet maaperän säilyttämiseksi ja 
hiilen sitomiseksi maaperään;

e) toimet maaperän säilyttämiseksi,
aavikoitumisen välttämiseksi ja hiilen 
sitomiseksi maaperään;

Or. es

Tarkistus 2696
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) toimet maaperän säilyttämiseksi ja 
hiilen sitomiseksi maaperään;

e) toimet maaperän rakenteen 
parantamiseksi ja hiilen sitomiseksi 
maaperään;

Or. en

Tarkistus 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toimet luonnon 
monimuotoisuuden kannalta suotuisten 
elinympäristöjen luomiseksi tai 
säilyttämiseksi tai maiseman 
säilyttämiseksi, mukaan lukien 
historiallisten maisematekijöiden 
säilyttäminen;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ks. c alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 2698
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) toimet energian säästämiseksi, 
energiatehokkuuden lisäämiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ks. c alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimet tuholaiskestävyyden 
parantamiseksi;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ks. c alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 2700
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus
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h) toimet tuholaiskestävyyden
parantamiseksi;

h) toimet viljelykasvien kestävyyden 
parantamiseksi tuholaisia vastaan ja 
tuholaisille altistumisen vähentäminen; 
monokulttuurien ja jatkuvan viljelyn 
välttäminen, sellaisten 
tuotantojärjestelmien edistäminen, jotka 
edistävät erityisesti biologista ja 
rakenteellista monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 2701
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimet tuholaiskestävyyden 
parantamiseksi;

h) toimet tuholaiskestävyyden 
parantamiseksi edistämällä integroidun 
tuholaishallinnan konseptia;

Or. en

Perustelu

Integroidussa tuholaishallinnassa pitäisi keskittyä kasvinsuojeluaineiden käytön 
vähentämiseen.

Tarkistus 2702
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimet tuholaiskestävyyden
parantamiseksi;

h) toimet tuholaisvahinkojen 
lieventämiseksi edistämällä integroidun 
tuholaishallinnan konseptia;

Or. en
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Tarkistus 2703
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) toimet vesivarojen käytön ja 
hoidon parantamiseksi, mukaan lukien 
veden säästö ja salaojitus;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ks. c alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) toimet vesivarojen käytön ja hoidon 
parantamiseksi, mukaan lukien veden 
säästö ja salaojitus;

i) toimet vesivarojen käytön ja hoidon 
parantamiseksi, mukaan lukien veden 
säästö, runsasvetisten ja veden puutteesta 
kärsivien vesistöalueiden välinen 
tasapaino ja salaojitus;

Or. es

Tarkistus 2705
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) toimet ja toimenpiteet jätteiden 
syntymisen vähentämiseksi ja jätehuollon 

Poistetaan.
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parantamiseksi;

Or. es

Perustelu

Ks. c alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 2706
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta hedelmä- ja 
vihannesalalla;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ks. c alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 2707
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta hedelmä- ja 
vihannesalalla;

k) toimet, joilla lyhyitä 
toimitusketjuja edistämällä parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta hedelmä- ja 
vihannesalalla;

Or. en



AM\1171743FI.docx 105/183 PE631.982v01-00

FI

Tarkistus 2708
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) toimet ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lieventämiseksi, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ks. c alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

m) unionin ja kansallisten, yksityisen 
sektorin tai vapaaehtoistahojen asetuksen 
(EU) N:o 1151/2014 nojalla 
hallinnoimien, laatujärjestelmien
täytäntöönpano;

Or. it

Tarkistus 2710
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

m) unionin kansallisten 
laatujärjestelmien ja muiden julkisten ja 
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yksityisten järjestelmien täytäntöönpano;

Or. en

Perustelu

Olisi parempi sisällyttää muita järjestelmiä, sekä julkisia että yksityisiä, joita käytetään 
yhdessä ja jotka ovat tällä hetkellä tukikelpoisia hedelmä- ja vihannesalalla.

Tarkistus 2711
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

m) unionin ja hyväksyttyjen
kansallisten tai kansainvälisten
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

Or. de

Perustelu

Perustuu esittelijän muotoiluun. Huomioon olisi otettava vain viralliset järjestelmät. 
Tarkistuksen versio ei liity kauppanormeihin.

Tarkistus 2712
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

m) unionin ja kansallisten julkisten ja 
yksityisten laatujärjestelmien 
täytäntöönpano;

Or. es

Tarkistus 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

m) unionin, kansallisten ja yksityisten
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 2714
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) menekinedistäminen ja tiedotus, 
mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 
vahvistaa hedelmä- ja 
vihannesmarkkinoita sekä tiedottaa 
hedelmien ja vihannesten kulutuksen 
terveyseduista;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edistämis- ja tiedotuskampanjat ovat tärkeä osa YMP:n tukea. Kaudella, jolla YMP:n 
resurssit ovat rajalliset, mielestämme näitä kustannuksia ei pitäisi kattaa julkisella rahalla.

Tarkistus 2715
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) menekinedistäminen ja tiedotus, 
mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 

markkinointi ja tiedotus muun 
muassa hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista, mukaan lukien 
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vahvistaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoita 
sekä tiedottaa hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;

toimet ja toiminnot, joiden tarkoituksena 
on monipuolistaa ja vahvistaa hedelmä- ja 
vihannesmarkkinoita ja edistää lyhyitä 
jakeluteitä ja näihin tavoitteisiin tähtääviä 
julkisten hankintojen mekanismeja, sekä 
toimet, joilla tiedotetaan hedelmien ja 
vihannesten kulutuksen terveyseduista.

Or. es

Tarkistus 2716
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) menekinedistäminen ja tiedotus, 
mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 
vahvistaa hedelmä- ja 
vihannesmarkkinoita sekä tiedottaa 
hedelmien ja vihannesten kulutuksen 
terveyseduista;

n) tuoreiden tai käsiteltyjen 
tuotteiden markkinointi;

Or. es

Tarkistus 2717
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) menekinedistäminen ja tiedotus, 
mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 
vahvistaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoita 
sekä tiedottaa hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;

n) markkinointi ja tiedotus, mukaan 
lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 
vahvistaa hedelmä- ja 
vihannesmarkkinoita, pyrkimykset etsiä 
uusia myyntikanavia kolmansien maiden 
markkinoiden sulkeutumisen jälkeen sekä 
tiedottaa hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;
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Or. en

Perustelu

YMP:n on annettava konkreettisia vastauksia EU:n sisämarkkinoiden jännitteisiin minkä 
tahansa kolmannen maan markkinoiden välittömän sulkeutumisen vuoksi.

Tarkistus 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) tiedotus, mukaan lukien toimet ja 
menetelmät, joiden tarkoituksena on 
monipuolistaa ja vahvistaa hedelmä- ja 
vihannesmarkkinoita, kuten neuvottelu ja 
kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjojen 
täytäntöönpano vientiä varten sekä 
tiedottaminen hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;

Or. es

Tarkistus 2719
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu,
koulutus ja hyvien käytäntöjen vaihto
jotka koskevat erityisesti muun muassa
kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, 
torjunta-aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, sekä 
kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjoja vientiä varten 
koskeviin neuvotteluihin, soveltamiseen 
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tai hallinnointiin liittyvää.

Or. es

Tarkistus 2720
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti agroekologiaa,
kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, 
torjunta-aineiden vaihtoehtoja, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä koskevan 
direktiivin vaatimuksia, erityisesti 
integroidun tuholaishallinnan kahdeksaa 
periaatetta, maatalouskemikaaleista 
riippuvuuden vähentämistä sekä 
osallistumista ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen;

Or. en

Tarkistus 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti tuotteen laadun 
säilyttämistä ja parantamista, kaupan 
pitämisen edellytysten parantamista,
kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, 
torjunta-aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;
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Or. it

Tarkistus 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti tuotteen laadun 
säilyttämistä ja parantamista, kaupan 
pitämisen edellytysten parantamista,
kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, 
torjunta-aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

Or. it

Tarkistus 2723
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti tuotteen laadun 
säilyttämistä ja parantamista, kaupan 
pitämisen edellytysten parantamista,
kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, 
torjunta-aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

Or. it

Tarkistus 2724
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
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43 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

o) neuvontapalvelut, koulutus ja 
parhaiden käytäntöjen vaihto, jotka 
koskevat muun muassa kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä.

Or. es

Tarkistus 2725
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden käytön vähentämistä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

Or. en

Tarkistus 2726
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 

Poistetaan.



AM\1171743FI.docx 113/183 PE631.982v01-00

FI

ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä.

Or. es

Tarkistus 2727
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä.

p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden vaihtoehtoja, torjunta-aineiden 
kestävää käyttöä koskevan direktiivin 
vaatimuksia, erityisesti integroidun 
tuholaishallinnan kahdeksaa periaatetta, 
maatalouskemikaaleista riippuvuuden 
vähentämistä sekä osallistumista 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Or. en

Tarkistus 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä.

p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden käytön vähentämistä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä.
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Or. en

Tarkistus 2729
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) toimenpiteet laadun 
parantamiseksi innovoinnin avulla.

Or. it

Tarkistus 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) toimet, joiden tarkoituksena on 
parantaa laatua innovoinnin avulla.

Or. it

Tarkistus 2731
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) toimenpiteet laadun 
parantamiseksi innovoinnin avulla.

Or. it

Tarkistus 2732
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Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) jäljitettävyys/sertifiointijärjestelmien 
toteuttaminen;

Or. es

Tarkistus 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – p b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p b) 42 artiklan b kohdan mukaisiin 
tavoitteisiin suunnatut henkilöstökulut ja
tekninen apu.

Or. es

Tarkistus 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan 
i alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

2. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan 
g alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

Or. it

Tarkistus 2735
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Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden,
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja 
soveltuvin osin toimialakohtaisten 
organisaatioiden toimesta 70 artiklassa 
säädettyjen ehtojen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden,
toimialakohtaisten organisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta 70 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2737
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 

a) keskinäisten rahastojen 
perustamiskulut, perustamissopimus, 
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asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

hankinnat tai kartuttaminen asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

Or. es

Tarkistus 2738
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen, alkupääoman 
muodostaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella otetaan uudelleen käyttöön asetuksen 2017/2393 (nk. Omnibus) puitteissa tehty 
sopimus.

Tarkistus 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien
toimesta;

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen, ensimmäinen 
perustamissopimus ja kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
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toimesta;

Or. es

Tarkistus 2740
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

a) alkupääoman perustaminen ja/tai
keskinäisten rahastojen kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

Or. en

Tarkistus 2741
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden 
avulla voidaan tehostaa markkinoille 
saatettavien määrien hallintaa;

b) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden 
avulla voidaan tehostaa markkinoille 
saatettavien määrien hallintaa, yhteinen 
varastointi mukaan lukien;

Or. es

Tarkistus 2742
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten, mukaan 
lukien markkinoilta poistetun tuotteen 
jalostuskustannukset ennen tuotteen 
ilmaisjakelua;

Or. es

Tarkistus 2743
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten; mukaan 
lukien markkinoilta poistetun tuotteen 
jalostuskustannukset ennen tuotteen 
ilmaisjakelua;

Or. es

Tarkistus 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) satovakuutus, jolla suojataan 
tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, 
että tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 2745
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) satovakuutus, jolla suojataan 
tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet;

g) satovakuutus, mukaan luettuna 
indeksiperusteiset vakuutukset, jotka 
kattavat mitattavien vaarojen 
esiintymisen, jolla suojataan tuottajien 
tuloja silloin kun luonnonkatastrofit, 
epäsuotuisat sääolot, taudit tai 
tuholaisvahingot aiheuttavat menetyksiä, 
kun samalla varmistetaan, että tuensaajat 
toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 2746
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) satovakuutus, jolla suojataan 
tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet;

g) satovakuutus, jolla suojataan 
tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofien seuraukset, joita ei 
voi välttää, äärimmäiset ja 
odottamattomat sääolot, taudit tai 
tuholaisvahingot aiheuttavat menetyksiä, 
kun samalla varmistetaan, että tuensaajat 
toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet;

Or. en

Perustelu

Riskinhallinta/vakuutus, ei saa fossiloida vastuuttomia/vanhentuneita viljelykäytäntöjä, 
muutoin se johtaa yhä rajallisempien maaseudun kehitysrahastojen valtavaan ylikulutukseen. 
Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät äärimmäiset sääilmiöt ovat olleet todellisuutta jo kymmenen 
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vuotta, joten eteenpäin katsova ja taloudelliselta/resurssien kannalta tehokas politiikka 
kannustaisi suunnittelemaan tätä mahdollisuutta varten. Mieluummin YMP:n pitäisi tukea 
viljelijöitä mukautumaan kyseiseen ilmastonmuutokseen ja muihin vaikutuksiin, rahoittamalla 
maaseudun kehittämis- ja eko-ohjelmien muiden osien avulla.

Tarkistus 2747
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) muiden asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
taikka yksittäisten tuottajien valmennus;

h) muiden asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
taikka yksittäisten tuottajien valmennus 
ja/tai ammatilliset vaihdot;

Or. en

Tarkistus 2748
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) tuotteiden menekinedistäminen ja 
tiedottaminen hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;

Or. es

Tarkistus 2749
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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h a) menekinedistäminen ja tiedotus;

Or. es

Tarkistus 2750
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjojen täytäntöönpano 
ja hallinnointi unionin alueella, jotta 
voidaan helpottaa pääsyä kolmansien 
maiden markkinoille;

i) kolmansien maiden vientiin ja 
tuontiin tarkoitettujen
kasvinsuojelupöytäkirjojen 
neuvotteleminen, täytäntöönpano ja 
hallinnointi unionin alueella, jotta voidaan 
helpottaa pääsyä kolmansien maiden 
markkinoille; markkinatutkimukset ja 
tutkimukset vaikutuksista tuotantoon 
mukaan lukien.

Or. es

Tarkistus 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjojen täytäntöönpano 
ja hallinnointi unionin alueella, jotta 
voidaan helpottaa pääsyä kolmansien 
maiden markkinoille;

i) kolmansien maiden vientiin 
tarkoitettujen kasvinsuojelupöytäkirjojen
neuvotteleminen, täytäntöönpano ja 
hallinnointi unionin alueella, 
markkinatutkimukset mukaan lukien,
jotta voidaan helpottaa pääsyä kolmansien 
maiden markkinoille;

Or. es

Tarkistus 2752
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Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjojen täytäntöönpano 
ja hallinnointi unionin alueella, jotta 
voidaan helpottaa pääsyä kolmansien 
maiden markkinoille;

i) kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjojen täytäntöönpano 
ja hallinnointi unionin alueella, jotta 
voidaan helpottaa pääsyä kolmansien 
maiden markkinoille sekä kasvien 
terveyteen liittyvistä kriisien estäminen ja 
hallinta;

Or. en

Tarkistus 2753
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) markkinatutkimukset kolmansissa 
maissa;

Or. en

Tarkistus 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

j) unionin ja kansallisten, yksityisen 
sektorin tai vapaaehtoistahojen asetuksen 
(EU) N:o 1151/2014 nojalla 
hallinnoimien, laatujärjestelmien 
täytäntöönpano;

Or. it
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Tarkistus 2755
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

j) unionin ja hyväksyttyjen
kansallisten tai kansainvälisten
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

Or. de

Perustelu

Perustuu esittelijän muotoiluun. Huomioon olisi otettava vain viralliset järjestelmät. 
Tarkistuksen versio ei liity kauppanormeihin.

Tarkistus 2756
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

j) unionin ja kansallisten, julkisten tai 
yksityisten laatujärjestelmien 
täytäntöönpano;

Or. es

Tarkistus 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien 
tuholaistorjuntamenetelmien sekä 

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu;
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torjunta-aineiden kestävän käytön osalta.

Or. it

Perustelu

Neuvontaa ja teknistä apua on voitava tarjota.

Tarkistus 2758
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien
tuholaistorjuntamenetelmien sekä torjunta-
aineiden kestävän käytön osalta.

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti agroekologisia
tuholaistorjuntamenetelmien, torjunta-
aineiden käytön vähentämisen, 
integroidun tuholaishallinnan 
käyttöönoton sekä torjunta-aineiden 
kestävän käytön osalta;

Or. en

Tarkistus 2759
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien 
tuholaistorjuntamenetelmien sekä torjunta-
aineiden kestävän käytön osalta.

k) koulutus ja hyvien käytäntöjen 
vaihto, neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien 
tuholaistorjuntamenetelmien sekä torjunta-
aineiden kestävän käytön osalta.

Or. es
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Tarkistus 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien 
tuholaistorjuntamenetelmien sekä torjunta-
aineiden kestävän käytön osalta.

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien 
tuholaistorjuntamenetelmien sekä torjunta-
aineiden käytön vähentämisen osalta.

Or. en

Tarkistus 2761
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien 
tuholaistorjuntamenetelmien sekä 
torjunta-aineiden kestävän käytön osalta.

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
mukaan luettuna koulutustoimenpiteet ja 
parhaiden käytäntöjen vaihto.

Or. en

Perustelu

Meidän ei tarvitse tiukentaa tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihdon soveltamisalaa.

Tarkistus 2762
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) järjestäytyneiden 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
käteistavarapörssien käyttö sekä 
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futuurimarkkinat;

Or. pl

Tarkistus 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) järjestäytyneiden 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
käteistavarapörssien käyttö sekä 
futuurimarkkinat;

Or. pl

Tarkistus 2764
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 42 artiklassa tarkoitetut 
tavoitteet ja hedelmä- ja vihannesalan 
tukitoimet, jotka jäsenvaltiot ovat 
vahvistaneet YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, on pantava 
täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmien kautta tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Edellä 42 artiklassa tarkoitetut 
tavoitteet ja hedelmä- ja vihannesalan 
tukitoimet, jotka jäsenvaltiot ovat 
vahvistaneet YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, on pantava 
täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmien kautta tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin. Lisäksi jäsenvaltiot 
voivat päättää sallia sen, että 
toimialakohtaiset organisaatiot toteuttavat 
niiden YMP:n strategiasuunnitelmissa 
säädetyt hedelmä- ja vihannesalan 
tavoitteet ja tukitoimenpiteet hyväksyttyjen 
toimintaohjelmien avulla.
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Or. en

Tarkistus 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 42 artiklassa tarkoitetut 
tavoitteet ja hedelmä- ja vihannesalan 
tukitoimet, jotka jäsenvaltiot ovat 
vahvistaneet YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, on pantava 
täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmien kautta tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Edellä 42 artiklassa tarkoitetut 
tavoitteet ja hedelmä- ja vihannesalan 
tukitoimet, jotka jäsenvaltiot ovat 
vahvistaneet YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, on pantava 
täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmien kautta tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 2766
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimintaohjelmien on kestettävä 
vähintään kolme ja enintään seitsemän 
vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan d ja 
e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
ja vähintään kahteen muuhun kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

2. Toimintaohjelmien on kestettävä 
vähintään kolme ja enintään seitsemän 
vuotta.

Or. en

Perustelu

Ei ole näyttöä siitä, että se rajoittaisi toimintaohjelmat ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin.
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Tarkistus 2767
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimintaohjelmien on kestettävä 
vähintään kolme ja enintään seitsemän 
vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan d ja
e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
vähintään kahteen muuhun kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

2. Toimintaohjelmien on kestettävä 
vähintään kolme ja enintään seitsemän 
vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan b, d,
e ja f alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin ja vähintään kahteen muuhun 
kyseisessä artiklassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen.

Or. es

Tarkistus 2768
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimintaohjelmien on kestettävä 
vähintään kolme ja enintään seitsemän 
vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan d ja 
e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
vähintään kahteen muuhun kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

2. Toimintaohjelmien on kestettävä 
vähintään kolme ja enintään seitsemän 
vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan d ja 
e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
vähintään yhteen muuhun kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

Or. es

Perustelu

Nykyään vaaditaan kahta tavoitetta. Jos vaatimukseen lisätään yksi tavoite lisää, se edistää 
merkittävästi toimintaohjelmia.

Tarkistus 2769
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
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44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimintaohjelmissa on kunkin 
valitun tavoitteen osalta kuvattava 
tukitoimet, jotka on valittu jäsenvaltioiden 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vahvistamien tukitoimien joukosta.

3. Toimintaohjelmissa on kuvattava 
tukitoimet, jotka on valittu jäsenvaltioiden 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vahvistamien tukitoimien joukosta.

Or. en

Perustelu

Ei ole näyttöä siitä, että se rajoittaisi toimintaohjelmat ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin.

Tarkistus 2770
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimintaohjelmien toimittamisesta 
jäsenvaltioiden hyväksyttäviksi vastaavat 
tuottajaorganisaatiot ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 
jotka on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 mukaisesti.

4. Toimintaohjelmien toimittamisesta 
jäsenvaltioiden hyväksyttäviksi vastaavat 
tuottajaorganisaatiot ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
ja/tai soveltuvin osin toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka on hyväksytty 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimintaohjelmien toimittamisesta 
jäsenvaltioiden hyväksyttäviksi vastaavat 
tuottajaorganisaatiot ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 

4. Toimintaohjelmien toimittamisesta 
jäsenvaltioiden hyväksyttäviksi vastaavat 
tuottajaorganisaatiot ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät ja 
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jotka on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 mukaisesti.

toimialakohtaiset organisaatiot, jotka on 
hyväksytty asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2772
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimintaohjelmia voivat toteuttaa 
vain tuottajaorganisaatiot tai
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 
jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti.

5. Toimintaohjelmia voivat toteuttaa 
vain tuottajaorganisaatiot,
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
ja/tai soveltuvin osin toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka on hyväksytty 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2773
Bas Belder

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimintaohjelmia voivat toteuttaa 
vain tuottajaorganisaatiot tai
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 
jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti.

5. Toimintaohjelmia voivat toteuttaa 
vain tuottajaorganisaatiot,
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät tai 
soveltuvin osin toimialakohtaiset 
organisaatiot, jotka on hyväksytty 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Toimialakohtaisille organisaatioille pitäisi myös sallia alakohtaisten tavoitteiden edistäminen 
toimintaohjelmilla. (Lisäys tehdään kaikkiin asiaankuuluviin artikloihin.)
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Tarkistus 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimintaohjelmia voivat toteuttaa 
vain tuottajaorganisaatiot tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 
jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti.

5. Toimintaohjelmia voivat toteuttaa 
vain tuottajaorganisaatiot tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät ja 
toimialakohtaiset organisaatiot, jotka on 
hyväksytty asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2775
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmat voivat 
olla osittaisia toimintaohjelmia tai 
kokonaisvaltaisia toimintaohjelmia. 
Kokonaisvaltaisten toimintaohjelmien on 
noudatettava samoja hallinnointia ja 
ehtoja koskevia sääntöjä kuin 
tuottajaorganisaatioiden 
toimintaohjelmat.

Or. es

Tarkistus 2776
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien
toimintaohjelmat eivät saa kattaa samoja 
tukitoimia kuin jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. 
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmia yhdessä jäseninä olevien
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien 
kanssa.

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät
voivat myös esittää osittaisen 
toimintaohjelman, joka koostuu toimista, 
jotka jäseninä olevat tuottajaorganisaatiot 
ovat yksilöineet toimintaohjelmissaan 
mutta eivät ole toteuttaneet. Kyseiset 
ohjelmat eivät saa kattaa samoja toimia
kuin jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. 
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmia yhdessä integroitujen 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien 
kanssa.

Or. es

Tarkistus 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmat eivät saa kattaa samoja 
tukitoimia kuin jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. 
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmia yhdessä jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien 
kanssa.

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
voivat myös esittää osittaisen 
toimintaohjelman, joka koostuu toimista, 
jotka jäseninä olevat tuottajaorganisaatiot 
ovat yksilöineet toimintaohjelmissaan 
mutta eivät ole toteuttaneet. Kyseiset 
ohjelmat eivät saa kattaa samoja toimia
kuin jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. 
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmia yhdessä jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien 
kanssa.

Or. es
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Perustelu

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymillä on edelleen oltava mahdollisuus esittää osittaisia 
toimintaohjelmia, jotta ne voivat toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien mukaisesti.

Tarkistus 2778
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmat eivät saa kattaa samoja 
tukitoimia kuin jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. 
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmia yhdessä jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien 
kanssa.

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
voivat esittää kokonaisia tai osittaisia 
toimintaohjelmia, jotka koostuvat 
toimista, jotka jäseninä olevat 
tuottajaorganisaatiot ovat määritelleet 
toimintaohjelmissaan mutta joita ne eivät 
ole toteuttaneet. Nämä ohjelmat eivät saa 
kattaa samoja toimia kuin jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. 
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmia yhdessä jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto tuottajaorganisaatioiden osittaisista toimintaohjelmista on sisällytettävä 
oikeusvarmuuden takaamiseksi. Lisäksi yhteenliittymien osittaisten ohjelmien ja 
jäsenorganisaation ohjelmien yhteensopimattomuuden on oltava toiminnan eikä tukitoimien 
tasolla.

Tarkistus 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus
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Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että

Tätä varten jäsenvaltioiden on osittaisten 
toimintaohjelmien tapauksessa
varmistettava, että

Or. es

Tarkistus 2780
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että osittaisten 
toimintaohjelmien tapauksessa

Or. es

Tarkistus 2781
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmien 
tukitoimet rahoitetaan kokonaan jäseninä 
olevien tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista maksetuilla 
maksuosuuksilla ja rahoitus tulee jäseninä 
olevien tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista;

a) tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien osittaisten 
toimintaohjelmien tukitoimet rahoitetaan 
kokonaan jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoista 
maksetuilla maksuosuuksilla ja rahoitus 
tulee jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista;

Or. es

Tarkistus 2782
Clara Eugenia Aguilera García



PE631.982v01-00 136/183 AM\1171743FI.docx

FI

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmien 
tukitoimet rahoitetaan kokonaan jäseninä 
olevien tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista maksetuilla 
maksuosuuksilla ja rahoitus tulee jäseninä 
olevien tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista;

a) tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmien toimet
rahoitetaan kokonaan jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoista 
maksetuilla maksuosuuksilla ja rahoitus 
tulee jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista;

Or. es

Perustelu

Hierarkia on seuraava: Tukitoimityyppi, tukitoimi, toimenpide ja toimi. Yhteensopimattomuus 
on vahvistettava perustasolla.

Tarkistus 2783
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) vähintään 10 prosenttia 
toimintaohjelman menoista tai kaksi sen 
toimenpiteistä koskee 42 artiklan d ja e 
alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
liittyviä tukitoimia;
i) Ympäristötoimissa on noudatettava 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksia tai luonnonmukaista 
maanviljelyä koskevia vaatimuksia, jotka 
on vahvistettu 65 artiklassa.
ii) Jos vähintään 80 prosenttia 
tuottajaorganisaation kaikista 
tuottajajäsenistä on sitoutunut yhteen tai 
useampaan samanlaiseen 65 artiklassa 
säädettyyn maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumukseen tai 
luonnonmukaista maanviljelyä koskevaan 
sitoumukseen, on kukin näistä 
sitoumuksista laskettava tämän kohdan 
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ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuksi 
ympäristötoimeksi.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella vähennetään toimintaohjelmien ympäristö- ja ilmastokustannusten osuutta ja 
ehdotetaan vaihtoehdoksi kolmea menettelyä toimintaohjelmien ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 2784
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) toimintaohjelmat edistävät 
asetettujen 92 artiklassa säädettyjen 
ehtojen alaisten tietojen mukaisesti
42 artiklan d ja e alakohdassa mainittuja 
tavoitteita. Jäsenvaltiot voivat ottaa 
huomioon tässä asetuksessa säädetyt 
tukitoimet ja edistää siten 42 artiklan d ja 
e alakohdassa mainittuja 
tuottajaorganisaation tai sen jäsenten 
toteuttamia tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) vähintään 10 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan c, d, e ja f alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia, ja kyseistä prosenttiosuutta on 
mahdollista korottaa siirtymäkauden 
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aikana;

Or. es

Perustelu

On liiallista nostaa ympäristökustannuksia nykyisestä 10 prosentista 20 prosenttiin. Jotta 
tilanteessa voidaan kuitenkin edetä, lisätään mahdollisuus nostaa prosenttiosuutta 
siirtymäkauden aikana.

Tarkistus 2786
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) vähintään 10 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia; on 
mahdollista pitää siirtymäkausi tämän 
prosenttiosuuden nostamiseksi

Or. es

Tarkistus 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) vähintään 10 prosenttia
toimintaohjelman menoista koskee 
41 a artiklan e ja f alakohdassa
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia tai toimintaohjelmat sisältävät 
vähintään kaksi ympäristötoimea;

Or. en
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Perustelu

Status quo pitäisi säilyttää suhteessa toimintaohjelman alaisiin kustannuksiin, jotka kattavat 
ympäristö- ja ilmastotoimet (vähintään 10 prosenttia toimintaohjelman alaisista 
kustannuksista kattaa ympäristötoimet tai toimenpideohjelmiin kuuluu vähintään kaksi 
ympäristötoimea). Ympäristö- ja ilmastotoimia koskeva lisävaatimus voi todella haitata 
tuottajaorganisaation päätoimien toteuttamista ja tuottajien osallistumista yhteistyöhön.

Tarkistus 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että vähintään 10 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

Or. pl

Tarkistus 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) vähintään 10 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

Or. pl

Tarkistus 2790
Beata Gosiewska
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) vähintään 10 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

Or. pl

Tarkistus 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) vähintään 10 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

Or. pl

Perustelu

Alarajan nostaminen 20 prosenttiin rajoittaa hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden mahdollisuuksia rahoittaa välttämättömiä hankkeita ja vaikuttaa 
alalla vallitsevaan tilanteeseen. Kyseessä on ala, joka ei rasita ympäristöä merkittävästi.

Tarkistus 2792
Manolis Kefalogiannis

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 

a) vähintään 10 prosenttia
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan d ja e alakohdassa 
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tavoitteisiin liittyviä tukitoimia; tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

Or. en

Tarkistus 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

a) vähintään 10 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

Or. it

Tarkistus 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

a) vähintään 10 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

Or. it

Tarkistus 2795
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) Vähintään 15 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan c, d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

Or. hr

Tarkistus 2796
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 5 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Innovaatioon liittyen pakolliset menojen vähimmäisrajavaatimukset poistetaan, koska 
toimintaohjelmat eivät ole kaikista sopivimpia välineitä tämäntyyppiseen toimintaan 
(sopivampia ovat: maaseuturahasto, Euroopan horisontti, EAKR tai kansalliset rahastot)

Tarkistus 2797
Manolis Kefalogiannis

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 5 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2798
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 5 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla on käytettävissä muita rahoitusvälineitä, jotka eroavat toimintaohjelmista ja 
joiden soveltamisala on paljon laajempi ja sen seurauksena tehokkaampi orgaanisen 
tuotannon alalla (joko YMP:n pilari I tai pilari II).

Tarkistus 2799
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 5 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 2800
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus
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b) Vähintään 5 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

b) Vähintään 3 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

Or. hr

Tarkistus 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 5 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

b) vähintään 1 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

Or. it

Tarkistus 2802
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. On otettava käyttöön 
siirtymäkausi, jonka aikana 
tuottajaorganisaatiot voivat valita jatkaa 
aiemmassa sääntelyssä hyväksyttyä 
toimintaohjelmaansa, muuttaa sitä tai 
korvata sen uudella toimintaohjelmalla, 
joka on tässä asetuksessa säädetyn 
sääntelyn mukainen.

Or. es

Tarkistus 2803
Paolo De Castro



AM\1171743FI.docx 145/183 PE631.982v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. toimintaohjelmia, jotka on 
hyväksytty ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, pitäisi hallita loppuun asti 
niiden asetusten mukaisesti, joiden 
nojalla ne on hyväksytty, ellei 
tuottajayhteenliittymä tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä 
vapaaehtoisesti päätä hyväksyä tätä 
asetusta.

Or. en

Tarkistus 2804
Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. toimintaohjelmia, jotka on 
hyväksytty ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, pitäisi hallita loppuun asti 
niiden asetusten mukaisesti, joiden 
nojalla ne on hyväksytty, ellei 
tuottajayhteenliittymä tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä 
vapaaehtoisesti päätä hyväksyä tätä 
asetusta;

Or. en

Tarkistus 2805
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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7 a. kaikkia toimintaohjelmia, jotka on 
hyväksytty ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, hallitaan asetuksen N:o 
1308/2013/EU mukaisesti niiden 
suunniteltuun päättymispäivämäärään 
saakka.

Or. en

Tarkistus 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot ja/tai niiden 
yhteenliittymät voivat perustaa 
toimintarahaston. Toimintarahasto 
rahoitetaan

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot ja/tai niiden 
yhteenliittymät voivat perustaa 
toimintarahaston, jota käytetään 
yksinomaan jäsenvaltioiden hyväksymien 
toimintaohjelmien rahoittamiseen.
Toimintarahasto rahoitetaan 
tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
ja/tai niiden jäsenten rahastoon 
osoittamilla maksuosuuksilla ja artiklassa 
46 tarkoitetulla taloudellisella avulla.

Or. es

Perustelu

Toimintaohjelmien hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi ei ole tarpeen selittää 
yksityiskohtaisesti toimintarahaston tukien alkuperää siitä aiheutuvien 
tilintarkastusmenettelyiden vuoksi.

Tarkistus 2807
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus
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1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot ja/tai niiden 
yhteenliittymät voivat perustaa 
toimintarahaston. Toimintarahasto 
rahoitetaan

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot, niiden yhteenliittymät
ja soveltuvin osin toimialakohtaiset 
organisaatiot voivat perustaa 
toimintarahaston. Toimintarahasto 
rahoitetaan

Or. en

Tarkistus 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot ja/tai niiden 
yhteenliittymät voivat perustaa 
toimintarahaston. Toimintarahasto 
rahoitetaan

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot tai toimialakohtaiset 
organisaatiot ja/tai niiden yhteenliittymät 
voivat perustaa toimintarahaston. 
Toimintarahasto rahoitetaan

Or. en

Tarkistus 2809
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maksuosuuksilla, joista vastaavat Poistetaan.

i) tuottajaorganisaation jäsenet ja/tai 
tuottajaorganisaatiot itse; tai

ii) tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymät jäsentensä kautta.

Or. es

Perustelu

Kohta ei ole tarpeellinen uuden tekstin myötä 1 kohdassa.
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Tarkistus 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tuottajaorganisaation jäsenet ja/tai 
tuottajaorganisaatiot itse; tai

i) tuottajaorganisaation jäsenet ja/tai 
tuottajaorganisaatiot ja toimialakohtainen 
organisaatio itse; tai

Or. en

Tarkistus 2811
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) toimialakohtaiset organisaatiot 
jäsentensä kautta;

Or. en

Tarkistus 2812
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin taloudellisella avulla, jota 
voidaan myöntää tuottajaorganisaatioille 
tai niiden yhteenliittymille, jos 
yhteenliittymät esittävät toimintaohjelman.

b) unionin taloudellisella avulla, jota 
voidaan myöntää tuottajaorganisaatioille,
niiden yhteenliittymille tai 
toimialakohtaisille organisaatioille, jos 
kyseiset yhteenliittymät tai organisaatiot
esittävät toimintaohjelman.

Or. en
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Tarkistus 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin taloudellisella avulla, jota 
voidaan myöntää tuottajaorganisaatioille 
tai niiden yhteenliittymille, jos 
yhteenliittymät esittävät toimintaohjelman.

b) unionin taloudellisella avulla, jota 
voidaan myöntää tuottajaorganisaatioille ja 
toimialakohtaisille organisaatioille tai 
niiden yhteenliittymille, jos yhteenliittymät 
esittävät toimintaohjelman.

Or. en

Tarkistus 2814
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin taloudellisella avulla, jota 
voidaan myöntää tuottajaorganisaatioille 
tai niiden yhteenliittymille, jos 
yhteenliittymät esittävät toimintaohjelman.

b) unionin ja valtioiden taloudellisella 
avulla, jota voidaan myöntää 
tuottajaorganisaatioille tai niiden 
yhteenliittymille, jos yhteenliittymät 
esittävät toimintaohjelman.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää säilyttää mahdollisuus myöntää kansallista taloudellista apua 
tuottajaorganisaatioille niiden toiminnan edistämistä varten.

Tarkistus 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Toimintarahastosta voidaan 
rahoittaa ainoastaan jäsenvaltioiden 
hyväksymiä toimintaohjelmia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Kohta ei ole tarpeellinen uuden tekstin myötä 1 kohdassa.

Tarkistus 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin taloudellisen avun määrä 
on yhtä suuri kuin 45 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen tosiasiallisesti 
suoritettujen maksuosuuksien määrä, ja 
se on rajoitettu 50 prosenttiin
tosiasiallisesti aiheutuneista menoista.

1. Unionin taloudellisen avun määrä 
on yhtä suuri kuin 50 prosenttia 
tosiasiallisesti aiheutuneista menoista.

Or. es

Tarkistus 2817
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 4,1 prosenttia kunkin 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta;

a) 4,5 prosenttia kunkin 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta;

Or. pl

Tarkistus 2818
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Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 4,1 prosenttia kunkin 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta;

a) 4,5 prosenttia kunkin 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta;

Or. pl

Tarkistus 2819
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 4,1 prosenttia kunkin 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta;

a) 4,6 prosenttia kunkin 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta;

Or. es

Tarkistus 2820
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 4,5 prosenttia kunkin 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta;

b) 5 prosenttia kunkin 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta;

Or. es

Tarkistus 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 5 prosenttia kunkin ylikansallisen 
tuottajaorganisaation tai ylikansallisen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

c) 4,5 prosenttia kunkin ylikansallisen 
tuottajaorganisaation tai ylikansallisen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

Or. pl

Tarkistus 2822
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 5 prosenttia kunkin ylikansallisen 
tuottajaorganisaation tai ylikansallisen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

c) 5,5 prosenttia kunkin ylikansallisen 
tuottajaorganisaation tai ylikansallisen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

Or. es

Tarkistus 2823
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 5 prosenttia kunkin ylikansallisen 
tuottajaorganisaation tai ylikansallisen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

c) 4,5 prosenttia kunkin ylikansallisen 
tuottajaorganisaation tai ylikansallisen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

Or. pl
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Tarkistus 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 5 prosenttia kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta:

– useiden tuottajaorganisaatioiden yhteen 
sulautumisesta tai yhdistymisestä 
muodostuneen tuottajaorganisaation 
ensimmäiselle toimintaohjelmalle;

– tuottajaorganisaatioille, joiden koko on 
kasvanut (sekä jäsenten määränä että 
markkinoille saatetun tuotannon arvona) 
määrättynä ajanjaksona ja 
prosenttiosuutena, jotka on määriteltävä;

– tuottajaorganisaatioille, jotka ovat 
saavuttaneet määrätyn koon (sekä 
jäsenten määränä että markkinoille 
saatetun tuotannon arvona), jotka on 
määriteltävä, ja tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymille, jotka harjoittavat 
jäsentuottajaorganisaation tuotannon 
kaupan pitämistä;

– tuottajaorganisaatioille, jotka pyrkivät 
tuotantonsa integrointiin 
sataprosenttisesti pitämällä sitä kaupan 
yhdessä muiden tuottajaorganisaatioiden 
kanssa haaraliikkeen kautta, jonka on 
oltava osuuskunta:

1) joka on perustettu määrätyn tuotannon 
kaupan pitämiseen

2) jonka pääomasta 90 prosenttia on 
tuottajaorganisaation omistuksessa

3) joka saavuttaa merkittävän 
taloudellisen koon, joka on määriteltävä.

Or. it

Tarkistus 2825
Clara Eugenia Aguilera García
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 5,5 prosenttia kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta:

– jokaiselle tuottajaorganisaatiolle, jonka 
jäsenten määrä ja kaupan pidetty tuotanto 
on kasvanut tietyllä prosenttimäärällä 
tiettynä ajanjaksona, jotka vahvistetaan;

– tuottajaorganisaatioiden 
yhteensulautumisesta syntyneen 
tuottajaorganisaation ensimmäiselle 
toimintaohjelmalle;

– tuottajaorganisaatioille, jotka 
saavuttavat tietyn koon jäsenten ja 
kaupan pidetyn tuotannon määrässä, 
jotka vahvistetaan;

– tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymille, jotka vievät markkinoille 
jäsentensä tuotantoa:

– tuottajaorganisaatioille, jotka ovat 
täysin sitoutuneet tuomaan tuotantonsa 
markkinoille yhdessä muiden 
tuottajaorganisaatioiden kanssa 
tytäryhtiön kautta, joka on kyseisen 
tuotannon markkinoille tuomiseksi 
perustettu osuuskunta, jonka pääoma 
pysyy tuottajaorganisaatiossa 90 
prosenttisesti ja joka saavuttaa 
asianmukaisen taloudellisen koon, joka 
on vahvistettava.

Or. es

Tarkistus 2826
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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c a) b ja c alakohdan tapauksessa 
organisaatioiden hedelmien ja 
vihannesten markkinoille saattaminen ja 
myyminen toteutetaan kollektiivisesti ja 
kyseisen organisaation täysin 
koordinoimana.

Or. en

Tarkistus 2827
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, unionin 
taloudellista apua voidaan korottaa 
seuraavasti:

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, unionin 
taloudellista apua voidaan korottaa 
5 prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka 
ylittää 4,5 prosenttia kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan 
yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka 
liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h tai i 
alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
jonka ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu yhteisö panee täytäntöön 
jäsentensä puolesta.

Or. pl

Tarkistus 2828
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun on kyse 
tuottajaorganisaatioista, prosenttiosuus 
voidaan korottaa 4,6 prosenttiin kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta edellyttäen, että 

Poistetaan.
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määrä, joka ylittää 4,1 prosenttia kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta, käytetään 
yksinomaan yhteen tai useampaan 
tukitoimeen, joka liittyy 42 artiklan c, d, e, 
g, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin;

Or. pl

Tarkistus 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun on kyse 
tuottajaorganisaatioista, prosenttiosuus 
voidaan korottaa 4,6 prosenttiin kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta edellyttäen, että 
määrä, joka ylittää 4,1 prosenttia kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta, käytetään 
yksinomaan yhteen tai useampaan 
tukitoimeen, joka liittyy 42 artiklan c, d, e, 
g, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin;

a) poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, unionin 
taloudellista apua voidaan korottaa 
5 prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 
4,5 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta, käytetään yksinomaan yhteen tai 
useampaan tukitoimeen, joka liittyy 
42 artiklan c, d, e, g, h tai i alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin ja jonka 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
yhteisö panee täytäntöön jäsentensä 
puolesta.

Or. pl

Tarkistus 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun on kyse 
tuottajaorganisaatioista, prosenttiosuus 
voidaan korottaa 4,6 prosenttiin kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta edellyttäen, että 

a) kun on kyse 
tuottajaorganisaatioista, prosenttiosuus 
voidaan korottaa 5,1 prosenttiin kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta edellyttäen, että 
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määrä, joka ylittää 4,1 prosenttia kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta, käytetään 
yksinomaan yhteen tai useampaan 
tukitoimeen, joka liittyy 42 artiklan c, d, e, 
g, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin e i);

määrä, joka ylittää 4,6 prosenttia kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta, käytetään 
yksinomaan yhteen tai useampaan 
tukitoimeen, joka liittyy 42 artiklan c, d, e, 
f, g, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin e i);

Or. es

Tarkistus 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun on kyse 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, 
prosenttiosuus voidaan korottaa 5 
prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka 
ylittää 4,5 prosenttia kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan 
yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka 
liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h tai i 
alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
jonka kyseinen tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymä panee täytäntöön 
jäsentensä puolesta;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 2832
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun on kyse 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, 
prosenttiosuus voidaan korottaa 5 
prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 

Poistetaan.
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arvosta edellyttäen, että määrä, joka 
ylittää 4,5 prosenttia kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan 
yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka 
liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h tai i 
alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
jonka kyseinen tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymä panee täytäntöön 
jäsentensä puolesta;

Or. pl

Tarkistus 2833
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun on kyse 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, 
prosenttiosuus voidaan korottaa 5
prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 
4,5 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta, käytetään yksinomaan yhteen tai 
useampaan tukitoimeen, joka liittyy 42 
artiklan c, d, e, g, h tai i alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin ja jonka 
kyseinen tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymä panee täytäntöön jäsentensä 
puolesta;

b) kun on kyse 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, 
prosenttiosuus voidaan korottaa 5,5
prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää
5 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta, käytetään yksinomaan yhteen tai 
useampaan tukitoimeen, joka liittyy 42 
artiklan c, d, e, f, g, h tai i alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin ja jonka 
kyseinen tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymä panee täytäntöön jäsentensä 
puolesta;

Or. es

Tarkistus 2834
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun on kyse ylikansallisista Poistetaan.
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tuottajaorganisaatioista tai ylikansallisista 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, 
prosenttiosuus voidaan korottaa 5,5
prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka 
ylittää 5 prosenttia kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan 
yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka 
liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h tai i 
alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
jonka kyseinen ylikansallinen 
tuottajaorganisaatio tai ylikansallinen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä 
panee täytäntöön jäsentensä puolesta.

Or. pl

Tarkistus 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun on kyse ylikansallisista 
tuottajaorganisaatioista tai ylikansallisista 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, 
prosenttiosuus voidaan korottaa 5,5 
prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka 
ylittää 5 prosenttia kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan 
yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka 
liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h tai i 
alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
jonka kyseinen ylikansallinen 
tuottajaorganisaatio tai ylikansallinen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä 
panee täytäntöön jäsentensä puolesta.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 2836
Clara Eugenia Aguilera García
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun on kyse ylikansallisista 
tuottajaorganisaatioista tai ylikansallisista 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, 
prosenttiosuus voidaan korottaa 5,5
prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää
5 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta, käytetään yksinomaan yhteen tai 
useampaan tukitoimeen, joka liittyy 42 
artiklan c, d, e, g, h tai i alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin ja jonka 
kyseinen ylikansallinen 
tuottajaorganisaatio tai ylikansallinen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä 
panee täytäntöön jäsentensä puolesta.

c) kun on kyse ylikansallisista 
tuottajaorganisaatioista tai ylikansallisista 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, 
prosenttiosuus voidaan korottaa 6
prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää
5,5 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta, käytetään yksinomaan yhteen tai 
useampaan tukitoimeen, joka liittyy 42 
artiklan c, d, e, g, h tai i alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin ja jonka 
kyseinen ylikansallinen 
tuottajaorganisaatio tai ylikansallinen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä 
panee täytäntöön jäsentensä puolesta.

Or. es

Tarkistus 2837
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 5 prosenttia markkinatuotannon 
arvosta:

– useiden tuottajaorganisaatioiden yhteen 
sulautumisesta tai yhdistymisestä 
muodostuneen tuottajaorganisaation 
ensimmäiselle toimintaohjelmalle;

– tuottajaorganisaatioille, joiden koko on 
kasvanut (sekä jäsenten määränä että 
markkinoille saatetun tuotannon arvona) 
määrättynä ajanjaksona ja 
prosenttiosuutena, jotka on määriteltävä;

– tuottajaorganisaatioille, jotka ovat 
saavuttaneet määrätyn koon (sekä 
jäsenten määränä että markkinoille 
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saatetun tuotannon arvona), jotka on 
määriteltävä;

– tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymille, jotka harjoittavat 
jäsentuottajaorganisaatioiden tuotannon 
kaupan pitämistä

– tuottajaorganisaatioille, jotka pyrkivät 
tuotantonsa integrointiin 
sataprosenttisesti pitämällä sitä kaupan 
yhdessä muiden tuottajaorganisaatioiden 
kanssa haaraliikkeen kautta, jonka on 
oltava osuuskunta,

i) joka on perustettu määrätyn tuotannon 
kaupan pitämiseen;

ii) jonka pääomasta 90 prosenttia on 
tuottajaorganisaation omistuksessa

iii) joka saavuttaa merkittävän 
taloudellisen koon, joka on määriteltävä;

Or. it

Tarkistus 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) viisi prosenttia markkinoidun 
tuotannon arvosta tuottajaorganisaation 
ensimmäistä toimintaohjelmaa varten, 
mukaan luettuna tuottajaorganisaatio, 
joka on syntynyt kahden tunnustetun 
tuottajaorganisaatioiden yhteen 
sulautumisen seurauksena.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää kannustaa uusien tuottajaorganisaatioiden muodostamiseen, ei 
pelkästään niiden tuottajaorganisaatioiden, jotka ovat syntyneet kahden tunnustetun 
tuottajaorganisaation yhteen sulautumisen seurauksena.
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Tarkistus 2839
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat kannustaa 
tuottajaorganisaatioiden kasvua 
lisäämällä taloudellista apua, joka on 
mainittu aiemmin 2 kohdassa, kahdella 
prosenttiyksiköllä jokaisessa kuvaillussa 
tilanteessa, kun organisaatio ylittää 
kolminkertaisesti kynnysarvot kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta, jota vaaditaan 
tuottajaorganisaatioksi tunnustamisessa.

Or. es

Perustelu

Tavoite on kannustaa kasvattamaan tuottajaorganisaatioiden kokoa ja niiden 
neuvotteluvoimaa keskittämällä tarjontaa laajemmin.

Tarkistus 2840
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sanotun vaikuttamatta 1 ja 
2 kohdassa säädettyyn, taloudellista tukea 
voidaan korottaa kaksi prosenttiyksikköä 
sellaisten tuottajaorganisaatioiden osalta, 
jotka kaksinkertaistavat jäsentensä 
määränsä tai kaupan pidetyn tuotannon 
arvon verrattuna toimintaohjelman 
täytäntöönpanoa edeltäneiden viiden 
vuoden keskiarvoon.

Or. pl
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Tarkistus 2841
Sofia Ribeiro

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sanotun vaikuttamatta 1 ja 
2 kohdassa säädettyyn, taloudellista tukea 
voidaan korottaa kaksi prosenttia 
sellaisten tuottajaorganisaatioiden osalta, 
joiden jäsenten määrä tai kaupan pidetyn 
tuotannon arvo on kaksinkertainen 
verrattuna jäsenvaltioiden määrittelemiin 
vähimmäisvaatimuksiin.

Or. pt

Tarkistus 2842
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuottajaorganisaatiot toimivat eri 
jäsenvaltioissa ja toteuttavat 42 artiklan b 
ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
ylikansallisesti liittyviä tukitoimia;

a) tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät
toimivat eri jäsenvaltioissa ja toteuttavat 42 
artiklan b ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin ylikansallisesti liittyviä 
tukitoimia;

Or. es

Tarkistus 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuottajaorganisaatiot toimivat eri 
jäsenvaltioissa ja toteuttavat 42 artiklan b 

a) tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät
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ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
ylikansallisesti liittyviä tukitoimia;

toimivat eri jäsenvaltioissa ja toteuttavat 42 
artiklan b ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin ylikansallisesti liittyviä 
tukitoimia;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että myös tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
voivat hyötyä tukiprosentin korotuksesta, joka vahvistaisi niiden roolia eurooppalaisen 
tarjonnan ”välittäjinä”. Tämä myös vahvistaa eurooppalaisten tuottajien välistä 
solidaarisuutta ja yhteistyötä.

Tarkistus 2844
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuottajaorganisaatiot toimivat eri 
jäsenvaltioissa ja toteuttavat 42 artiklan b 
ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
ylikansallisesti liittyviä tukitoimia;

a) tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät
toimivat eri jäsenvaltioissa ja toteuttavat 42 
artiklan b ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin ylikansallisesti liittyviä 
tukitoimia;

Or. en

Tarkistus 2845
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimintaohjelma koskee 
yksinomaan neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 834/200735 soveltamisalaan kuuluvien 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
tuotannon erityistä tukea;

toimintaohjelma koskee neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 834/200735

soveltamisalaan kuuluvien 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
tuotannon erityistä tukea tai tukea sen 
toimintaohjelman osalle, joka liittyy 
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luonnonmukaiseen tuotantoon.

_________________ _________________

35 Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 
20.7.2007, s. 1).

35 Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 
20.7.2007, s. 1).

Or. it

Tarkistus 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimintaohjelmaa toteuttaa 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksytty tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymä ensimmäistä kertaa;

d) toimintaohjelmaa toteuttaa 
ensimmäistä kertaa hyväksytty 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä, 
joka toimii yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, tai hyväksytty 
tuottajaorganisaatio, joka toimii useassa 
jäsenvaltiossa, asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että myös tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
voivat hyötyä tukiprosentin korotuksesta, joka vahvistaisi niiden roolia eurooppalaisen 
tarjonnan ”välittäjinä”. Tämä myös vahvistaa eurooppalaisten tuottajien välistä 
solidaarisuutta ja yhteistyötä.

Tarkistus 2847
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) toimintaohjelmaa toteuttaa 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksytty tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymä ensimmäistä kertaa;

d) toimintaohjelmaa toteuttaa 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksytty tuottajaorganisaatio,
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä tai 
eri jäsenvaltioissa toimivien 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä
ensimmäistä kertaa;

Or. en

Tarkistus 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) toimenpideohjelmaa

– toteuttaa ensimmäistä kertaa useiden 
tuottajaorganisaatioiden yhteen 
sulautumisesta tai yhdistymisestä 
muodostunut tuottajaorganisaatio;

– tuottajaorganisaatiot, joiden koko on 
kasvanut (sekä jäsenten määränä että 
markkinoille saatetun tuotannon arvona) 
määrättynä ajanjaksona ja määrättynä 
prosenttiosuutena, jotka on määriteltävä;

– tuottajaorganisaatiot, jotka ovat 
saavuttaneet määrätyn koon (sekä 
jäsenten määränä että markkinoille 
saatetun tuotannon arvona), jotka on 
määriteltävä;

– tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 
jotka harjoittavat 
jäsentuottajaorganisaatioiden tuotannon 
kaupan pitämistä

– tuottajaorganisaatiot, jotka pyrkivät 
tuotantonsa integrointiin 
sataprosenttisesti pitämällä sitä kaupan 
yhdessä muiden tuottajaorganisaatioiden 
kanssa haaraliikkeen kautta, jonka on 
oltava osuuskunta,
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• joka on perustettu määrätyn tuotannon 
kaupan pitämiseen

• jonka pääomasta 90 prosenttia on 
tuottajaorganisaation omistuksessa

• joka saavuttaa merkittävän taloudellisen 
koon, joka on määriteltävä;

Or. it

Tarkistus 2849
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) toimintaohjelmaa toteuttaa 
hyväksytty tuottajaorganisaatio 
ensimmäisinä viitenä vuotena 
hyväksymisvuoden jälkeen, mukaan 
luettuna hyväksytty tuottajaorganisaatio, 
joka on syntynyt kahden hyväksytyn 
tuottajaorganisaation yhteen 
sulautumisen seurauksena.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan kannustaa muodostamaan uusia tuottajaorganisaatioita, mahdollisuus saada 
unionin taloudellista apua enintään 60 prosenttia pitäisi antaa kaikille äskettäin perustetuille 
tuottajaorganisaatioille eikä pelkästään niille tuottajaorganisaatioille, jotka ovat syntyneet 
kahden hyväksytyn tuottajaorganisaation yhteen sulautumisen seurauksena. Kyseinen 
mahdollisuus on säädetty äskettäin perustetuille tuottajaorganisaatioille muilla aloilla 
63 artiklan 1a kohdan mukaisesti.

Tarkistus 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus
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f) tuottajaorganisaatio toimii jollakin 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuista syrjäisimmistä alueista.

f) tuottajaorganisaatio toimii jollakin 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuista syrjäisimmistä alueista tai 
pitää kaupan pääasiassa vuoristoalueilta 
tulevia tuotteita.

Or. it

Tarkistus 2851
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) toimintaohjelma sisältää 42 artiklan 
c, d, e, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia.

g) toimintaohjelma sisältää 42 artiklan 
c, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia.

Or. pl

Tarkistus 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) toimintaohjelma sisältää 42 artiklan 
c, d, e, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia.

g) toimintaohjelma sisältää 42 artiklan 
c, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia.

Or. pl

Tarkistus 2853
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) toimintaohjelmaa toteuttaa 
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tuottajaorganisaatio, jonka jäsenten 
määrä ja kaupan pidetyn tuotannon 
määrä on kasvanut tietyllä ajanjaksolla ja 
tietyn määrän mukaisesti, jonka komissio 
vahvistaa;

Or. es

Tarkistus 2854
Sofia Ribeiro

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) sellaisen tuottajaorganisaation 
toimintaohjelma, joka lisää edeltäneeseen 
toimintaohjelmaan verrattuna vähintään 
25 prosenttia jäsentensä määrää tai 
kaupan pidetyn tuotannon arvoa.

Or. pt

Tarkistus 2855
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) tuottajaorganisaatio, joka toimii 
saarialueella.

Or. es

Tarkistus 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g b) tuottajaorganisaation 
ensimmäinen toimintaohjelma;

Or. es

Tarkistus 2857
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) toinen tai myöhempi 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
toimintaohjelma, jonka ensisijainen toimi 
on jäsentensä tuotteiden markkinoille 
vienti;

Or. es

Tarkistus 2858
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h d) toimintaohjelmaa toteuttaa 
ensimmäistä kertaa hyväksytty kahden tai 
useamman tuottajaorganisaation 
yhteensulautumisesta tai yhdistymisestä 
syntynyt tuottajaorganisaatio;

Or. es

Tarkistus 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
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46 artikla – 3 kohta – g e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g e) tuottajaorganisaatiot toimivat eri 
jäsenvaltioissa ja toteuttavat 
rajatylittävällä tasolla tukitoimia 42 
artiklan i) alakohdassa mainitun 
tavoitteen täyttämiseksi;

Or. es

Tarkistus 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g f) toimintaohjelma, jonka esittää 
tuottajaorganisaatio, jonka 
perusindikaattorit näyttävät jäsenten 
määrän ja kaupan pidetyn tuotannon 
kasvun olevan yli 50 prosenttia 
suurempaa kuin tuottajaorganisaation 
aiemmassa toimintaohjelmassa esittämät 
määrät;

Or. es

Tarkistus 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h g) tuottajaorganisaatioille, jotka 
sitoutuvat täysin toimimaan yhdessä 
tuomalla tuotantonsa markkinoille 
muiden tuottajaorganisaatioiden 
tuotannon kanssa tytäryhtiön kautta, joka 
täyttää 46 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
viimeisessä osastossa annetut kolme 
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ehtoa.

Or. es

Tarkistus 2862
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. toimialakohtaisten 
organisaatioiden tapauksessa unionin 
taloudellinen apu on rajoitettu määrään, 
joka vastaa [2 prosenttia] liitteessä IV 
säädetyistä jäsenvaltioiden suorista 
määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 2863
Bas Belder

Ehdotus asetukseksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla

Unionin taloudellista apua voidaan 
myöntää toimialakohtaisille 
organisaatioille, jos kyseiset organisaatiot 
esittävät toimintaohjelman.

Unionin taloudellisen avun 
kokonaismäärä toimialakohtaisten 
organisaatioiden jäsenvaltiossa 
hyväksytyille toimintaohjelmille on 
rajoitettu määrään, joka vastaa 
2 prosenttia liitteessä IV säädetyistä 
jäsenvaltioiden suorista määrärahoista.

Or. en
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Perustelu

Toimialakohtaiset organisaatiot voivat myös edistää asiaankuuluvia alakohtaisia tavoitteita 
toimintaohjelmilla, joille pitäisi antaa unionin rahoitusta (unionin taloudellinen apu lisätään 
suoriin määrärahoihin ja se on rajallinen).

Tarkistus 2864
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden 
alueet, joilla hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajien järjestäytymisaste on 
huomattavasti alle unionin keskiarvon, 
jäsenvaltiot voivat myöntää asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille kansallista 
taloudellista apua, joka on suuruudeltaan 
enintään 80 prosenttia 45 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
maksuosuuksista ja enintään 10 prosenttia
tällaisen tuottajaorganisaation kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta. Kansallisella 
taloudellisella avulla täydennetään 
toimintarahastosta myönnettävää tukea.

1. Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden 
alueet, joilla hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajien järjestäytymisaste on 
huomattavasti alle unionin keskiarvon, 
jäsenvaltiot voivat myöntää asetuksen (EU)
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille kansallista 
taloudellista apua, joka on suuruudeltaan 
enintään 80 prosenttia 45 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
maksuosuuksista ja enintään 10 prosenttia
tällaisen tuottajaorganisaation kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta. Jäsenvaltiot 
voivat myöntää kansallista taloudellista 
apua, jonka määrä vastaa enintään 
96 prosenttia 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa mainitusta taloudellisesta 
avusta toimintaohjelmalle tai 
toimintaohjelman osalle, joka täyttää 
vähintään yhden ehdoista, jotka on 
säädetty 46 artiklan 3 kohdan b, c, d, f tai 
g alakohdassa. Kansallisella taloudellisella 
avulla täydennetään toimintarahastosta 
myönnettävää tukea.

Or. en

Perustelu

On tärkeää säilyttää mahdollisuus myöntää kansallista taloudellista apua hedelmä- ja 
vihannesalalla.
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Tarkistus 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden 
alueet, joilla hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajien järjestäytymisaste on 
huomattavasti alle unionin keskiarvon, 
jäsenvaltiot voivat myöntää asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille kansallista 
taloudellista apua, joka on suuruudeltaan 
enintään 80 prosenttia 45 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista 
maksuosuuksista ja enintään 10 prosenttia 
tällaisen tuottajaorganisaation kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta. Kansallisella 
taloudellisella avulla täydennetään 
toimintarahastosta myönnettävää tukea.

1. Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden 
alueet, joilla hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajien järjestäytymisaste on 
huomattavasti alle unionin keskiarvon, 
saarialueet sekä syrjäisimmät alueet,
jäsenvaltiot voivat myöntää asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille kansallista 
taloudellista apua, joka on suuruudeltaan 
enintään 80 prosenttia 45 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista 
maksuosuuksista ja enintään 10 prosenttia 
tällaisen tuottajaorganisaation kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta. Kansallisella 
taloudellisella avulla täydennetään 
toimintarahastosta myönnettävää tukea.

Or. es

Tarkistus 2866
Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden 
alueet, joilla hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajien järjestäytymisaste on 
huomattavasti alle unionin keskiarvon, 
jäsenvaltiot voivat myöntää asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille kansallista 
taloudellista apua, joka on suuruudeltaan 
enintään 80 prosenttia 45 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista 
maksuosuuksista ja enintään 10 prosenttia 
tällaisen tuottajaorganisaation kaupan 

1. Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden 
alueet, joilla hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajien järjestäytymisaste on 
huomattavasti alle unionin keskiarvon, 
jäsenvaltiot voivat myöntää asetuksen (EU)
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille kansallista 
taloudellista apua, joka on suuruudeltaan 
enintään 30 prosenttia 45 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista 
maksuosuuksista. Kansallisella 
taloudellisella avulla täydennetään 
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pidetyn tuotannon arvosta. Kansallisella 
taloudellisella avulla täydennetään 
toimintarahastosta myönnettävää tukea.

toimintarahastosta myönnettävää tukea. 
Näiden tuottajaorganisaatioiden kaupan 
pitämään tuotantoon sovelletaan 
46 artiklan lukuja. 2.

Or. de

Tarkistus 2867
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unioni voi asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä korvata tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen taloudellisen tuen 
jäsenvaltioiden sellaisilla alueilla, joiden 
hedelmä- ja vihannestuotannon arvosta 
alle 15 prosenttia pidetään kaupan 
tuottajaorganisaatioiden, 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
ja tuottajaryhmien kautta ja joiden 
hedelmä- ja vihannestuotanto edustaa 
vähintään 15:tä prosenttia näiden 
alueiden maatalouden 
kokonaistuotannosta.

Or. pl

Tarkistus 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unioni voi asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä korvata tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen taloudellisen tuen 
jäsenvaltioiden sellaisilla alueilla, joiden 
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hedelmä- ja vihannestuotannon arvosta 
alle 15 prosenttia pidetään kaupan 
tuottajaorganisaatioiden, 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
ja tuottajaryhmien kautta ja joiden 
hedelmä- ja vihannestuotanto edustaa 
vähintään 15:tä prosenttia näiden 
alueiden maatalouden 
kokonaistuotannosta.

Or. pl

Tarkistus 2869
Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuottajien järjestäytymisasteen 
jäsenvaltion alueella katsotaan olevan 
huomattavasti alle unionin keskiarvon, jos 
keskimääräinen järjestäytymisaste on ollut 
alle 20 prosenttia kolmena peräkkäisenä 
vuonna ennen toimintaohjelman 
toteuttamista. Järjestäytymisaste lasketaan 
sen hedelmä- ja vihannestuotannon arvona, 
joka kyseisellä alueella saatiin ja jota 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksytyt tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
pitivät kaupan, jaettuna kyseisellä alueella 
saadun hedelmä- ja vihannestuotannon 
kokonaisarvolla.

Tuottajien järjestäytymisasteen 
jäsenvaltion alueella katsotaan olevan 
huomattavasti alle unionin keskiarvon, jos 
keskimääräinen järjestäytymisaste on ollut 
alle 10 prosenttia kolmena peräkkäisenä 
vuonna ennen toimintaohjelman 
toteuttamista. Järjestäytymisaste lasketaan 
sen hedelmä- ja vihannestuotannon arvona, 
joka kyseisellä alueella saatiin ja jota 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksytyt tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
pitivät kaupan, jaettuna kyseisellä alueella 
saadun hedelmä- ja vihannestuotannon 
kokonaisarvolla.

Or. de

Tarkistus 2870
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuottajien järjestäytymisasteen Tuottajien järjestäytymisasteen 
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jäsenvaltion alueella katsotaan olevan 
huomattavasti alle unionin keskiarvon, jos 
keskimääräinen järjestäytymisaste on ollut 
alle 20 prosenttia kolmena peräkkäisenä 
vuonna ennen toimintaohjelman
toteuttamista. Järjestäytymisaste lasketaan 
sen hedelmä- ja vihannestuotannon arvona, 
joka kyseisellä alueella saatiin ja jota 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksytyt tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
pitivät kaupan, jaettuna kyseisellä alueella 
saadun hedelmä- ja vihannestuotannon 
kokonaisarvolla.

jäsenvaltion alueella katsotaan olevan 
huomattavasti alle unionin keskiarvon, jos 
keskimääräinen järjestäytymisaste on ollut 
alle 20 prosenttia kolmena peräkkäisenä 
vuonna ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman toteuttamista. 
Järjestäytymisaste lasketaan sen hedelmä-
ja vihannestuotannon arvona, joka 
kyseisellä alueella saatiin ja jota asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytyt 
tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
pitivät kaupan, jaettuna kyseisellä alueella 
saadun hedelmä- ja vihannestuotannon 
kokonaisarvolla.

Or. en

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen, jotta teksti olisi yhdenmukainen tämän asetuksen muiden artiklojen 
kanssa.

Tarkistus 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on pyrittävä
mehiläishoitoalalla ainakin yhteen 6 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
erityistavoitteista.

Jäsenvaltion on toteutettava
mehiläishoitoalalla kaksi toimenpidettä
ainakin yhteen 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista erityistavoitteista.
a) Muu kuin ammattimainen 
mehiläishoito: vähintään 150 
mehiläispesää, jotka takaavat ja tuovat 
hyötyjä ympäristölle
b) Ammattimainen mehiläishoito: 150–
500 mehiläispesää, joiden tarkoitus on 
säilyttää mehiläishoitoala tuotannollisella 
tasolla ja tuottaa hunajatuotteita 
markkinoiden tarpeisiin.

Or. es
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Tarkistus 2872
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on pyrittävä 
mehiläishoitoalalla ainakin yhteen 6 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
erityistavoitteista.

Sen estämättä, mitä yleisiä tavoitteita 
koskevissa 5 ja 6 artiklassa säädetään,
jäsenvaltion on pyrittävä 
mehiläishoitoalalla 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin erityistavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 2873
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on pyrittävä 
mehiläishoitoalalla ainakin yhteen 6 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
erityistavoitteista.

Jäsenvaltion on pyrittävä 
mehiläishoitoalalla ainakin kahteen 6 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
erityistavoitteista.

Or. en

Tarkistus 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mehiläishoitoalan tukitoimityypit ja 
unionin taloudellinen apu

Mehiläishoitoalan tukitoimityypit ja 
unionin taloudellinen apu ammattimaiseen 
mehiläistenhoitoon



AM\1171743FI.docx 179/183 PE631.982v01-00

FI

Or. es

Tarkistus 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan kunkin 6 
artiklan 1 kohdassa säädetyn 
erityistavoitteen osalta yksi tai useampi 
seuraavista mehiläishoitoalan 
tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan kunkin 6 
artiklan 1 kohdassa säädetyn 
erityistavoitteen osalta yksi tai useampi 
seuraavista ammattimaisen
mehiläishoitoalan tukitoimityypeistä:

Or. es

Tarkistus 2876
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan kunkin 6 
artiklan 1 kohdassa säädetyn 
erityistavoitteen osalta yksi tai useampi 
seuraavista mehiläishoitoalan 
tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 6 artiklan 1 
kohdassa säädettyjen erityistavoitteiden
osalta yksi tai useampi seuraavista 
mehiläishoitoalan tukitoimityypeistä:

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on näin yksinkertaisempi.

Tarkistus 2877
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
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49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mehiläishoitajille ja 
mehiläishoitajien organisaatioille annettava 
tekninen apu;

a) mehiläishoitajille ja 
mehiläishoitajien organisaatioille annettava 
tekninen apu keskittyen erityisesti 
aloittelijoiden koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 2878
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit; 
tutkimus ja koetuotanto sekä muu 
toiminta, johon sisältyy seuraavia toimia:

i) epäsuotuisien sääolojen aiheuttamien 
vahinkojen estäminen sekä muuttuviin 
ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hoitomenetelmien ja rotujen käytön 
edistäminen;

ii) energiansäästö ja energiatehokkuuden 
lisääminen;

iii) ekologiset pakkaukset;

iv) eläinten terveys ja hyvinvointi;

v) jätteiden syntymisen vähentäminen ja 
sivutuotteiden ja jätteiden käytön ja 
hallinnoinnin parantaminen;

vi) tuholaiskestävyyden parantaminen;

vii) tuholaismyrkkyjen käytöstä 
aiheutuvien riskien ja vaikutusten 
vähentäminen

viii) luonnon monimuotoisuuden 
kannalta suotuisten elinympäristöjen 
luominen ja ylläpitäminen;

Or. es
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Perustelu

On tarpeellista perustaa laajempia tukitoimityyppejä investointeihin liittyen.

Tarkistus 2879
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) mehiläishoitajille ja 
mehiläishoitajien organisaatioille 
annettava tekninen apu, mukaan luettuna 
hyvien käytäntöjen edistäminen, tiedotus 
ja julkisuus;

Or. en

Tarkistus 2880
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) mehiläishoitajien toteuttamat 
toimet ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi;

Or. hr

Perustelu

Mehiläisyhdyskuntien säilyttämiseksi niiden ravinnon lähde on turvattava keruukauden 
ulkopuolella kattamalla kustannukset, joita aiheutuu tietyn sokerimäärän tai hunajakakkujen 
hankkimisesta kutakin yhdyskuntaa/pesää kohden. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien 
äärimmäisten sääilmiöiden yleistymisen takia mehiläisten laitumet ovat harvenemassa ja 
muuttumassa epävarmoiksi ravinnon lähteiksi mehiläisille. Mehiläishoitajien toimia tarvitaan 
mehiläisyhdyskuntien säilyttämiseksi.

Tarkistus 2881
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimet, joilla parannetaan 
rehukasvialueita pölyttäjiä varten;

Or. en

Tarkistus 2882
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimet mehiläisiä vaivaavien 
tuholaisten ja tautien, erityisesti 
varroapunkin, torjumiseksi;

b) toimet mehiläisiä vaivaavien 
tuholaisten ja tautien, erityisesti 
varroapunkin, ehkäisemiseksi ja
torjumiseksi;

Or. fr

Perustelu

Tarkastuksella lisätään ehkäisemistoimet tukikelpoisten toimien piiriin.

Tarkistus 2883
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kansallisten 
mehiläisterveysverkostojen perustaminen 
ja/tai kehittäminen;

Or. en

Perustelu

Kansallisella mehiläisterveysverkostolla varmistetaan tehokas suoja mehiläistauteja vastaan 
toteuttamalla säännöllistä valvontaa ja antamalla neuvontaa mehiläishoitajille. Tämä on 
hyvä keino, joka kannattaa sisällyttää yhteisrahoitettuihin mehiläishoitoalan tukitoimiin.
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Tarkistus 2884
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) investoinnit irtaimeen ja kiinteään 
omaisuuteen;

Or. hr

Tarkistus 2885
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimet, joilla lisätään 
mehiläisyhdyskuntien geneettistä 
monimuotoisuutta

Or. en
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