
AM\739858FI.doc PE412.054v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2008/0103(CNS)

3.9.2008

TARKISTUKSET
496 - 601

Mietintöluonnos
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE407.775v01-00)

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi viljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisesti maksettavien suorien tukien järjestelmää koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä

Ehdotus asetukseksi
(KOM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))



PE412.054v01-00 2/65 AM\739858FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\739858FI.doc 3/65 PE412.054v01-00

FI

Tarkistus 496
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen 47–52 artiklan mukaisesti 
tekemät päätökset on tehtävä 
yhteisymmärryksessä valtion 
alueviranomaisia edustavien toimielinten 
kanssa päätöksen vaikutuksia aluetasolla 
koskevan tutkimuksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Bearing in mind the involvement of certain European regions in the management of the CAP, 
and the fact that this is an issue of direct concern for regional policies and budgets, regional 
authorities cannot be excluded from decision making.

Tarkistus 497
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio, joka ei ole sisällyttänyt 
lampaan-, vuohen- ja naudanlihapalkkioita 
tilatukijärjestelmään asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 67 ja 68 artiklan edellytysten 
mukaisesti, voi päättää viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2009 jatkaa
tilatukijärjestelmän soveltamista vuodesta 
2010 alkaen tässä jaksossa vahvistetuin 
edellytyksin ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyn päätöksen mukaisesti. Jäsenvaltio 
voi kuitenkin päättää vahvistaa 

1. Jäsenvaltion, joka ei ole sisällyttänyt 
lampaan-, vuohen- ja naudanlihapalkkioita 
tilatukijärjestelmään asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 67 ja 68 artiklan edellytysten 
mukaisesti, on sovellettava
tilatukijärjestelmää vuodesta 2010 alkaen 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 64 artiklan 
1 kohdan mukaisesti tehdyn päätöksen 
mukaisesti.
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kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
käytetään lisätuen maksamiseksi 
viljelijöille tämän asetuksen 55 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, alhaisemmalle 
tasolle kuin asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 64 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti on päätetty.

Or. en

Perustelu

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Tarkistus 498
Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio, joka ei ole sisällyttänyt 
lampaan-, vuohen- ja naudanlihapalkkioita 
tilatukijärjestelmään asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 67 ja 68 artiklan edellytysten 
mukaisesti, voi päättää viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2009 jatkaa 
tilatukijärjestelmän soveltamista vuodesta 
2010 alkaen tässä jaksossa vahvistetuin 
edellytyksin ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyn päätöksen mukaisesti. Jäsenvaltio 
voi kuitenkin päättää vahvistaa 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
käytetään lisätuen maksamiseksi 
viljelijöille tämän asetuksen 55 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, alhaisemmalle 
tasolle kuin asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 64 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti on päätetty.

1. Jäsenvaltion, joka ei ole sisällyttänyt 
lampaan-, vuohen- ja naudanlihapalkkioita 
tilatukijärjestelmään asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 67 ja 68 artiklan edellytysten 
mukaisesti, on sovellettava
tilatukijärjestelmää vuodesta 2010 alkaen 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 64 artiklan 
1 kohdan mukaisesti tehdyn päätöksen 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Tarkistus 499
Giuseppe Castiglione 

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei ole sisällyttänyt jotakin 
hedelmä- ja vihannesalan tukea 
tilatukijärjestelmään asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 68 b artiklan mukaisesti, sen 
on sovellettava tilatukijärjestelmää tässä 
jaksossa vahvistetuin edellytyksin ja 
kyseisen asetuksen 68 b artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti tehdyn päätöksen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

A partire dal 2010 la totalita dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovra essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Tarkistus 500
Sergio Berlato 

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei ole sisällyttänyt jotakin Poistetaan.
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hedelmä- ja vihannesalan tukea 
tilatukijärjestelmään asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 68 b artiklan mukaisesti, sen 
on sovellettava tilatukijärjestelmää tässä 
jaksossa vahvistetuin edellytyksin ja 
kyseisen asetuksen 68 b artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti tehdyn päätöksen 
mukaisesti.

Or. it

Perustelu

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Tarkistus 501
Ioannis Gklavakis 

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi pitää enintään 
10 prosenttia oliiviöljyn kansallisen 
enimmäismäärän osasta varmistaakseen 
hyväksyttyjen toimijaorganisaatioiden 
laatimien yhteisön työohjelmien 
rahoituksen asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 103 artiklan mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Kρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον παρόντα Kανονισμό και η παρακράτηση υπέρ των 
ελαιουργικών φορέων με βάση το άρθρο 110i (4) του ΕK 1782/2003. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις 
προβλέπονται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕK) 1234/07 και στον(ΕK
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Tarkistus 502
Giuseppe Castiglione 

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion 
tekemän valinnan mukaan 
enimmäismäärän kullekin 54, 55 ja 
56 artiklassa tarkoitetulle suoralle tuelle 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

2. Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion 
tekemän valinnan mukaan 
enimmäismäärän kullekin 54 ja 
55 artiklassa tarkoitetulle suoralle tuelle 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. it

Tarkistus 503
Sergio Berlato 

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion 
tekemän valinnan mukaan 
enimmäismäärän kullekin 54, 55 ja 
56 artiklassa tarkoitetulle suoralle tuelle 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

2. Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion 
tekemän valinnan mukaan 
enimmäismäärän kullekin 54 ja 
55 artiklassa tarkoitetulle suoralle tuelle 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. it

Tarkistus 504
Giuseppe Castiglione 

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Enimmäismäärän on oltava yhtä suuri kuin 
kunkin suoran tuen osa 41 artiklassa 
tarkoitetusta kansallisesta 

Enimmäismäärän on oltava yhtä suuri kuin 
kunkin suoran tuen osa 41 artiklassa 
tarkoitetusta kansallisesta 
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enimmäismäärästä kerrottuna 
vähennysprosenteilla, joita jäsenvaltiot 
soveltavat 54, 55 ja 56 artiklan mukaisesti.

enimmäismäärästä kerrottuna 
vähennysprosenteilla, joita jäsenvaltiot 
soveltavat 54 ja 55 artiklan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 505
Sergio Berlato 

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Enimmäismäärän on oltava yhtä suuri kuin 
kunkin suoran tuen osa 41 artiklassa 
tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä kerrottuna 
vähennysprosenteilla, joita jäsenvaltiot 
soveltavat 54, 55 ja 56 artiklan mukaisesti.

Enimmäismäärän on oltava yhtä suuri kuin 
kunkin suoran tuen osa 41 artiklassa 
tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä kerrottuna 
vähennysprosenteilla, joita jäsenvaltiot 
soveltavat 54 ja 55 artiklan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 506
Neil Parish 

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi pidättää enintään 
50 prosenttia 41 artiklassa tarkoitetusta 
kansallisen enimmäismäärän osasta, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI lueteltuja lammas- ja 
vuohipalkkioita, ja sen on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea.

Poistetaan.

Lisätuki myönnetään lampaiden ja 
vuohien kasvattajille tämän asetuksen IV 
osaston 1 luvun 7 jaksossa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistettujen 
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enimmäismäärien rajoissa.

Or. en

Perustelu

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Tarkistus 507
Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi pidättää enintään 
50 prosenttia 41 artiklassa tarkoitetusta 
kansallisen enimmäismäärän osasta, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI lueteltuja lammas- ja 
vuohipalkkioita, ja sen on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea.

Poistetaan.

Lisätuki myönnetään lampaiden ja 
vuohien kasvattajille tämän asetuksen IV 
osaston 1 luvun 7 jaksossa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien rajoissa.

Or. en

Perustelu

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.
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Tarkistus 508
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Ehdotus asetukseksi
55 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
2 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI tarkoitettua 
emolehmäpalkkiota, on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea.

Poistetaan.

Lisätuki myönnetään emolehmien pidosta 
tämän asetuksen IV osaston 1 luvun 
8 jaksossa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti 54 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien rajoissa.
2. Jäsenvaltio, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
1 kohdan, 2 kohdan a alakohdan 
ii alakohdan tai 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa vasikoiden teurastuspalkkiota, 
muiden eläinten kuin vasikoiden 
teurastuksesta maksettavaa palkkiota tai 
urospuolisten nautojen erityispalkkiota, 
voi maksaa viljelijöille lisätukea. Lisätuki 
myönnetään vasikoiden teurastuksesta, 
muiden nautaeläinten kuin vasikoiden 
teurastuksesta ja urospuolisten nautojen 
pidosta IV osaston 1 luvun 8 jaksossa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti. 
Lisätuen määrä on 50 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
mukaisesti sovellettavasta tasosta, ja se 
maksetaan tämän asetuksen 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien rajoissa.
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Or. en

Perustelu

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Tarkistus 509
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Ehdotus asetukseksi
55 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
2 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI tarkoitettua 
emolehmäpalkkiota, on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea.

Poistetaan.

Lisätuki myönnetään emolehmien pidosta 
tämän asetuksen IV osaston 1 luvun 
8 jaksossa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti 54 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien rajoissa.
2. Jäsenvaltio, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
1 kohdan, 2 kohdan a alakohdan 
ii alakohdan tai 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa vasikoiden teurastuspalkkiota, 
muiden eläinten kuin vasikoiden 
teurastuksesta maksettavaa palkkiota tai 
urospuolisten nautojen erityispalkkiota, 
voi maksaa viljelijöille lisätukea. Lisätuki 
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myönnetään vasikoiden teurastuksesta, 
muiden nautaeläinten kuin vasikoiden 
teurastuksesta ja urospuolisten nautojen 
pidosta IV osaston 1 luvun 8 jaksossa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti. 
Lisätuen määrä on 50 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
mukaisesti sovellettavasta tasosta, ja se 
maksetaan tämän asetuksen 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien rajoissa.

Or. en

Perustelu

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Tarkistus 510
Kyösti Virrankoski 

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
2 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI tarkoitettua 
emolehmäpalkkiota, on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea. 

1. Jäsenvaltion, joka on (a) pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
2 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI tarkoitettua 
emolehmäpalkkiota, on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea. 

Lisätuki myönnetään emolehmien pidosta 
tämän asetuksen IV osaston 1 luvun
8 jaksossa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa.

Lisätuki myönnetään emolehmien pidosta 
tämän asetuksen IV osaston 1 luvun 
8 jaksossa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa.
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Or. en

(Ks. tarkistus 512)

Perustelu

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Tarkistus 511
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
2 kohdan a alakohdan i alakohdan
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI tarkoitettua 
emolehmäpalkkiota, on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea.

1. Jäsenvaltion, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI tarkoitettua 
emolehmäpalkkiota tai erityispalkkiota, on 
maksettava vuosittain viljelijöille lisätukea.

Or. es

Tarkistus 512
Kyösti Virrankoski 

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. (b) tai on pidättänyt asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 68 artiklan 1 kohdan tai 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti 
kokonaan tai osittain tämän asetuksen 
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41 artiklassa tarkoitetun kansallisen 
enimmäismäärän osan, joka vastaa 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä 
VI tarkoitettua vasikoiden 
teurastuspalkkiota tai urospuolisten 
nautojen erityispalkkiota, on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea. Lisätuki 
myönnetään vasikoiden teurastuksesta tai 
urospuolisten nautojen pidosta tämän 
asetuksen IV osaston 1 luvun 8 jaksossa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa.

Or. en

Perustelu

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Tarkistus 513
Kyösti Virrankoski 

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio, joka on pidättänyt asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 1 kohdan, 
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan tai 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti kokonaan 
tai osittain tämän asetuksen 41 artiklassa 
tarkoitetun kansallisen enimmäismäärän 
osan, joka vastaa vasikoiden 
teurastuspalkkiota, muiden eläinten kuin 
vasikoiden teurastuksesta maksettavaa 
palkkiota tai urospuolisten nautojen 
erityispalkkiota, voi maksaa viljelijöille 
lisätukea. Lisätuki myönnetään vasikoiden 
teurastuksesta, muiden nautaeläinten kuin 
vasikoiden teurastuksesta ja urospuolisten 
nautojen pidosta IV osaston 1 luvun 

2. Jäsenvaltio, joka on pidättänyt asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 1 kohdan, 
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan tai 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti kokonaan 
tai osittain tämän asetuksen 41 artiklassa 
tarkoitetun kansallisen enimmäismäärän 
osan, joka vastaa vasikoiden 
teurastuspalkkiota tai muiden eläinten kuin 
vasikoiden teurastuksesta maksettavaa 
palkkiota, voi maksaa viljelijöille lisätukea. 
Lisätuki myönnetään vasikoiden 
teurastuksesta ja muiden nautaeläinten 
kuin vasikoiden teurastuksesta IV osaston 
1 luvun 8 jaksossa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti. Lisätuen määrä on 50 
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8 jaksossa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti. Lisätuen määrä on 50 
prosenttia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
68 artiklan mukaisesti sovellettavasta 
tasosta, ja se maksetaan tämän asetuksen 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa.

prosenttia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
68 artiklan mukaisesti sovellettavasta 
tasosta, ja se maksetaan tämän asetuksen 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa.

Or. en

Tarkistus 514
Jan Mulder, Niels Busk 

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
1 kohdan, 2 kohdan a alakohdan 
ii alakohdan tai 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa vasikoiden teurastuspalkkiota, 
muiden eläinten kuin vasikoiden 
teurastuksesta maksettavaa palkkiota tai 
urospuolisten nautojen erityispalkkiota, voi 
maksaa viljelijöille lisätukea. Lisätuki 
myönnetään vasikoiden teurastuksesta, 
muiden nautaeläinten kuin vasikoiden 
teurastuksesta ja urospuolisten nautojen 
pidosta IV osaston 1 luvun 8 jaksossa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti. 
Lisätuen määrä on 50 prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 68 artiklan mukaisesti 
sovellettavasta tasosta, ja se maksetaan 
tämän asetuksen 53 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien rajoissa.

2. Jäsenvaltion, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
1 kohdan, 2 kohdan a alakohdan 
ii alakohdan tai 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa vasikoiden teurastuspalkkiota, 
muiden eläinten kuin vasikoiden 
teurastuksesta maksettavaa palkkiota tai 
urospuolisten nautojen erityispalkkiota, on 
maksettava viljelijöille lisätukea. Lisätuki 
myönnetään vasikoiden teurastuksesta, 
muiden nautaeläinten kuin vasikoiden 
teurastuksesta ja urospuolisten nautojen 
pidosta IV osaston 1 luvun 8 jaksossa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti. 
Lisätuen määrä on 50 prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 68 artiklan mukaisesti 
sovellettavasta tasosta, ja se maksetaan 
tämän asetuksen 53 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien rajoissa.

Or. en
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Perustelu

In order to ensure a level playing field, member states should be obliged to decouple the 
slaughtering premium for calves, the slaughtering premium for animals other than for calves 
and the special male premium, in the same way and pace.

Tarkistus 515
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Härät, joita pidetään 
taistelutarkoituksia varten, jätetään 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen maksujen 
ulkopuolelle.

Or. de

Tarkistus 516
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pidätettävä 
31 päivään joulukuuta 2011 asti enintään 
50 prosenttia tämän asetuksen 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisen 
enimmäismäärän osasta, joka vastaa 
tomaatteja, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
68 b artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tekemänsä päätöksen mukaisesti.

Poistetaan.

Jäsenvaltion on tällöin myönnettävä 
maataloustuottajille tämän asetuksen 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetun enimmäismäärän rajoissa 
vuosittaista lisätukea.
Lisätuki myönnetään tämän asetuksen IV 
osaston 1 luvun 5 jaksossa säädetyin 
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edellytyksin viljelijöille, jotka tuottavat 
tomaatteja.
2. Jäsenvaltioiden on pidätettävä 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
68 b artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tekemänsä päätöksen mukaisesti
a) 31 päivään joulukuuta 2010 enintään 
100 prosenttia tämän asetuksen 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisen 
enimmäismäärän osasta, joka vastaa 
hedelmä- ja vihanneskasveja, jotka ovat 
muita kuin tämän kohdan kolmannessa 
alakohdassa lueteltuja yksivuotisia 
kasveja; ja
b) 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän 
joulukuuta 2012 välisenä aikana enintään 
75 prosenttia tämän asetuksen 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisen 
enimmäismäärän osasta, joka vastaa 
hedelmä- ja vihanneskasveja, jotka ovat 
muita kuin tämän kohdan kolmannessa 
alakohdassa lueteltuja yksivuotisia 
kasveja.
Kyseisen jäsenvaltion on tällöin 
myönnettävä viljelijöille vuosittain 
lisätukea 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetun enimmäismäärän rajoissa.
Lisätuki myönnetään IV osaston 1 luvun 
5 jaksossa säädetyin edellytyksin 
viljelijöille, jotka tuottavat yhtä tai 
useampaa seuraavista hedelmistä tai 
vihanneksista, siten kuin kyseinen 
jäsenvaltio ne määrittelee:
a) tuoreet viikunat;
b) tuoreet sitrushedelmät;
c) syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet;
d) päärynät;
e) persikat ja nektariinit; ja
f) d'Ente-luumut.
3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
kansallisten enimmäismäärien osat 
vahvistetaan liitteessä IX.
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Or. it

Perustelu

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Tarkistus 517
Sergio Berlato 

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pidätettävä 
31 päivään joulukuuta 2011 asti enintään 
50 prosenttia tämän asetuksen 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisen 
enimmäismäärän osasta, joka vastaa 
tomaatteja, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
68 b artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tekemänsä päätöksen mukaisesti.

Poistetaan.

Jäsenvaltion on tällöin myönnettävä 
maataloustuottajille tämän asetuksen 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetun enimmäismäärän rajoissa 
vuosittaista lisätukea.
Lisätuki myönnetään tämän asetuksen IV 
osaston 1 luvun 5 jaksossa säädetyin 
edellytyksin viljelijöille, jotka tuottavat 
tomaatteja.
2. Jäsenvaltioiden on pidätettävä 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
68 b artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tekemänsä päätöksen mukaisesti
a) 31 päivään joulukuuta 2010 enintään 
100 prosenttia tämän asetuksen 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisen 
enimmäismäärän osasta, joka vastaa 
hedelmä- ja vihanneskasveja, jotka ovat 
muita kuin tämän kohdan kolmannessa 
alakohdassa lueteltuja yksivuotisia 
kasveja; ja



AM\739858FI.doc 19/65 PE412.054v01-00

FI

b) 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän 
joulukuuta 2012 välisenä aikana enintään 
75 prosenttia tämän asetuksen 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisen 
enimmäismäärän osasta, joka vastaa 
hedelmä- ja vihanneskasveja, jotka ovat 
muita kuin tämän kohdan kolmannessa 
alakohdassa lueteltuja yksivuotisia 
kasveja.
Kyseisen jäsenvaltion on tällöin 
myönnettävä viljelijöille vuosittain 
lisätukea 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetun enimmäismäärän rajoissa.
Lisätuki myönnetään IV osaston 1 luvun 
5 jaksossa säädetyin edellytyksin 
viljelijöille, jotka tuottavat yhtä tai 
useampaa seuraavista hedelmistä tai 
vihanneksista, siten kuin kyseinen 
jäsenvaltio ne määrittelee:
a) tuoreet viikunat;
b) tuoreet sitrushedelmät;
c) syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet;
d) päärynät;
e) persikat ja nektariinit; ja
f) d'Ente-luumut.
3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
kansallisten enimmäismäärien osat 
vahvistetaan liitteessä IX.

Or. it

Perustelu

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico
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Tarkistus 518
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikki jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen 53–56 artiklan mukaisesti 
tekemät päätökset on tehtävä 
yhteisymmärryksessä valtion 
alueviranomaisia edustavien toimielinten 
kanssa päätöksen vaikutuksia aluetasolla 
koskevan tutkimuksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 519
Constantin Dumitriu 

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikki viljelijät saavat tukioikeuksia, 
joiden yksikköarvo lasketaan jakamalla 
41 artiklassa tarkoitettu enimmäismäärä 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
kansallisella tasolla vahvistettujen 
tukioikeuksien lukumäärällä.

1. Kaikki viljelijät saavat tukioikeuksia, 
joiden yksikköarvo lasketaan jakamalla 
41 artiklassa tarkoitettu enimmäismäärä 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
kansallisella tasolla vahvistettujen 
tukioikeuksien lukumäärällä.

Uudet jäsenvaltiot voivat lisätä 
tukioikeuksien alueellista yksikköarvoa, 
jos maanviljelijä on saanut tukea
täydentävien suorien tukien yhteydessä tai 
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn 
vanhan tukijärjestelmän mukaisesti. 

Or. ro

Perustelu

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
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istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Tarkistus 520
Constantin Dumitriu 

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Uudet jäsenvaltiot voivat 
perustelluissa tapauksissa ja ottaen 
huomioon yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmän ensimmäisen 
soveltamisvuoden sekä komission 
suostumuksella ehdottaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta viitekaudesta 
poikkeavaa kolmen vuoden viitekautta, 
mikäli kyseinen aloite ei vaikuta tuottajien 
odotuksiin eikä tuotantopäätöksiin.

Or. ro

Perustelu

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibridă  care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Tarkistus 521
Constantin Dumitriu 

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa uudet jäsenvaltiot, jotka 
soveltavat 61 artiklan ensimmäisen 



PE412.054v01-00 22/65 AM\739858FI.doc

FI

kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
säännöstä, voivat päättää viimeistään 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
käyttöönottoa edeltävän vuoden 1 päivänä 
elokuuta ja yhteisön sääntöjen yleisiä 
periaatteita kunnioittaen, että ne ryhtyvät 
yhdenmukaistamaan tämän luvun 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa tilatukijärjestelmän toisesta 
soveltamisvuodesta alkaen. Tätä varten 
jäsenvaltiot voivat muuttaa tukioikeuksia 
asteittain vähintään kolmella etukäteen 
vahvistetulla vuosittaisella menettelyllä 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein. 

Or. ro

Perustelu

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. Mecanismele de aproximare propuse de Comisie ar trebui să se aplice 
şi noilor state membre.

Tarkistus 522
Maria Petre 

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 Jolleivät kyseessä ole 36 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut ylivoimaiset esteet 
tai poikkeukselliset olosuhteet, viljelijä voi 
siirtää tukioikeutensa ilman maa-alaa vasta 
sitten, kun hän on aktivoinut 35 artiklan 
mukaisesti vähintään 80 prosenttia
tukioikeuksistaan vähintään yhden 
kalenterivuoden aikana, tai kun hän on 
luovuttanut vapaaehtoisesti kansalliseen 
varantoon kaikki tukioikeudet, joita hän ei 
ole käyttänyt tilatukijärjestelmän 

3 Jolleivät kyseessä ole 36 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut ylivoimaiset esteet 
tai poikkeukselliset olosuhteet, viljelijä voi 
siirtää tukioikeutensa ilman maa-alaa vasta 
sitten, kun hän on aktivoinut 35 artiklan 
mukaisesti vähintään 70 prosenttia
tukioikeuksistaan vähintään yhden 
kalenterivuoden aikana, tai kun hän on 
luovuttanut vapaaehtoisesti kansalliseen 
varantoon kaikki tukioikeudet, joita hän ei 
ole käyttänyt tilatukijärjestelmän 



AM\739858FI.doc 23/65 PE412.054v01-00

FI

ensimmäisenä soveltamisvuonna. ensimmäisenä soveltamisvuonna.

Or. ro

Perustelu

Exista circumstante altele decât cele mentionate la articolul 36(1) sau specificitati regionale 
care pot împiedica activarea a 80% din 

Tarkistus 523
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2010 alkaen jäsenvaltiot voivat 
halutessaan irrottaa tuotannosta riisin, 
valkuaiskasvien, kuivatun rehun ja 
pähkinöiden tuottajille maksettavat 
erityistuet. 

Or. es

Tarkistus 524
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Ehdotus asetukseksi
64 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä liitteessä 
X olevassa I, II ja III kohdassa 
tarkoitetuissa tuotantoon sidottujen tukien 
järjestelmissä käytettävissä olevat tuet 
vuodesta 2010 alkaen tilatukijärjestelmään 
tässä luvussa vahvistettuja sääntöjä 
noudattaen.

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää liitteessä X 
olevassa I, II ja III kohdassa tarkoitetuissa 
tuotantoon sidottujen tukien järjestelmissä 
käytettävissä olevat tuet vuodesta 2010 
alkaen tilatukijärjestelmään tässä luvussa 
vahvistettuja sääntöjä noudattaen.

Or. es
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Tarkistus 525
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Ehdotus asetukseksi
65 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tilatukijärjestelmän ulkopuolelle 
jätettyjen tuotantoon sidottujen tukien 
sisällyttäminen tilatukijärjestelmään

Poistetaan.

1. Jäsenvaltion on jaettava liitteessä XI 
tarkoitetut määrät, jotka olivat 
käytettävissä tuotantoon sidottuun tukeen 
liitteessä X olevassa I kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, 
asianomaisten alojen viljelijöiden kesken 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
ottaen huomioon erityisesti tuet, joita 
kyseiset viljelijät saivat suoraan tai 
välillisesti asianomaisissa 
tukijärjestelmissä yhtenä tai useampana 
vuonna vuosina 2005–2008.
2. Jäsenvaltioiden on korotettava 
asianomaisten viljelijöiden tukioikeuksien 
arvoa 1 kohdan soveltamisesta saatujen 
määrien perusteella.
Kunkin viljelijäkohtaisen tukioikeuden 
arvon korotus lasketaan jakamalla 
edellisessä alakohdassa tarkoitettu määrä 
asianomaisen viljelijän tukioikeuksien 
lukumäärällä.
Jos asianomaisen alan viljelijällä ei 
kuitenkaan ole tukioikeuksia, hänelle on 
jaettava tukioikeudet, joiden
a) lukumäärän on oltava yhtä suuri kuin 
viljelijän 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ilmoittama hehtaarimäärä sen vuoden 
osalta, jona tuotantoon sidottu tuki 
sisällytettiin tilatukijärjestelmään;
b) arvo määritetään jakamalla 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
määrä a alakohdan mukaisesti 



AM\739858FI.doc 25/65 PE412.054v01-00

FI

vahvistetulla lukumäärällä. 

Or. es

Perustelu

Algunos sectores deberían conservar una parte de la ayuda acoplada, como es el caso del 
arroz. La propia Comisión Europea reconoce que el desacoplamiento de las ayudas a este 
cultivo puede provocar graves problemas de pérdida de superficie sembrada.

Tarkistus 526
Jan Mulder, Niels Busk 

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on jaettava liitteessä XI 
tarkoitetut määrät, jotka olivat 
käytettävissä tuotantoon sidottuun tukeen 
liitteessä X olevassa I kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, asianomaisten 
alojen viljelijöiden kesken puolueettomin 
ja syrjimättömin perustein ottaen 
huomioon erityisesti tuet, joita kyseiset 
viljelijät saivat suoraan tai välillisesti 
asianomaisissa tukijärjestelmissä yhtenä tai 
useampana vuonna vuosina 2005–2008.

1. Jäsenvaltion on jaettava liitteessä XI 
tarkoitetut määrät, jotka olivat 
käytettävissä tuotantoon sidottuun tukeen 
liitteessä X olevassa I kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, asianomaisten 
alojen viljelijöiden kesken puolueettomin 
ja syrjimättömin perustein ottaen 
huomioon erityisesti tuet, joita kyseiset 
viljelijät saivat suoraan tai välillisesti 
asianomaisissa tukijärjestelmissä tai 
tuotantokiintiöiden perusteella yhtenä tai 
useampana vuonna vuosina 2005–2011.

Or. en

Perustelu

Reference periods have to be as representative as possible. Since a further decoupling of the 
potato starch payments will start from marketing year 2011/2012, Member States should be 
given the option to use a more recent reference year, which will probably more 
representative.  
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Tarkistus 527
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on jaettava liitteessä XI 
tarkoitetut määrät, jotka olivat 
käytettävissä tuotantoon sidottuun tukeen 
liitteessä X olevassa I kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, asianomaisten 
alojen viljelijöiden kesken puolueettomin 
ja syrjimättömin perustein ottaen 
huomioon erityisesti tuet, joita kyseiset 
viljelijät saivat suoraan tai välillisesti 
asianomaisissa tukijärjestelmissä yhtenä tai 
useampana vuonna vuosina 2005–2008.

1. Jäsenvaltion on jaettava liitteessä XI 
tarkoitetut määrät, jotka olivat 
käytettävissä tuotantoon sidottuun tukeen 
liitteessä X olevassa I kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, asianomaisten 
alojen viljelijöiden kesken puolueettomin 
ja syrjimättömin perustein ottaen 
huomioon erityisesti tuet, joita kyseiset 
viljelijät saivat suoraan tai välillisesti 
asianomaisissa tukijärjestelmissä yhtenä tai 
useampana vuonna vuosina 2005–2008. 
Jäsenvaltio voi kuitenkin puolueettomin 
ja syrjimättömin perustein valita 
edustavamman ajanjakson, joka on edellä 
mainittua äskettäisempi.

Or. nl

Perustelu

Het is van belang om een zo representatief mogelijke periode te gebruiken voor de integratie 
van de gekoppelde steun. Dit levert een waarheidsgetrouw beeld op en is eerlijk ten opzichte 
van de landbouwer.

Tarkistus 528
Elisabeth Jeggle 

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on jaettava liitteessä XI 
tarkoitetut määrät, jotka olivat 
käytettävissä tuotantoon sidottuun tukeen 
liitteessä X olevassa I kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, asianomaisten 
alojen viljelijöiden kesken puolueettomin 

1.a) Jäsenvaltion on jaettava liitteessä XI 
tarkoitetut määrät, jotka olivat 
käytettävissä tuotantoon sidottuun tukeen 
liitteessä X olevassa I kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, pääasiallisesti 
asianomaisten alojen viljelijöiden kesken 
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ja syrjimättömin perustein ottaen 
huomioon erityisesti tuet, joita kyseiset 
viljelijät saivat suoraan tai välillisesti 
asianomaisissa tukijärjestelmissä yhtenä tai 
useampana vuonna vuosina 2005–2008.

puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
ottaen huomioon erityisesti tuet, joita 
kyseiset viljelijät saivat suoraan tai 
välillisesti asianomaisissa 
tukijärjestelmissä yhtenä tai useampana 
vuonna vuosina 2005–2008.

Or. de

Tarkistus 529
Elisabeth Jeggle 

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) Jäsenvaltiot voivat perustelluissa 
tapauksissa jakaa edellä 1 a kohdassa 
tarkoitetut määrät puolueettomin 
perustein kokonaan tai osittain kaikkien 
niiden viljelijöiden kesken, joiden tilat 
sijaitsevat asianomaisella alueella. 

Or. de

Tarkistus 530
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on korotettava
asianomaisten viljelijöiden tukioikeuksien 
arvoa 1 kohdan soveltamisesta saatujen 
määrien perusteella.

2. Jäsenvaltiot voivat korottaa
asianomaisten viljelijöiden tukioikeuksien 
arvoa 1 kohdan soveltamisesta saatujen 
määrien perusteella.

Or. de
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Tarkistus 531
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Ehdotus asetukseksi
67 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei tee 53 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
päätöstä, määrät, jotka olivat käytettävissä 
tuotantoon sidottuun tukeen liitteessä X 
olevassa III kohdassa tarkoitetuissa 
järjestelmissä, on sisällytettävä 
tilatukijärjestelmään 66 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Article is rendered obsolete.

Tarkistus 532
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
67 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei tee 53 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
päätöstä, määrät, jotka olivat käytettävissä 
tuotantoon sidottuun tukeen liitteessä X 
olevassa III kohdassa tarkoitetuissa 
järjestelmissä, on sisällytettävä 
tilatukijärjestelmään 66 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en



AM\739858FI.doc 29/65 PE412.054v01-00

FI

Perustelu

Article is rendered obsolete.

Tarkistus 533
Jan Mulder, Niels Busk 

Ehdotus asetukseksi
5 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ERITYISTUKI TUKI VAKUUTUKSIA JA YHTEISIÄ 
RAHASTOJA VARTEN

Or. en

Perustelu

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Tarkistus 534
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 20 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

Or. es
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Tarkistus 535
Lutz Goepel 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2010 ja sen jälkeen 1 päivän 
lokakuuta 2011 ja viimeistään 1 päivän 
tammikuuta 2012 välisenä aikana päättää 
käyttää vuodesta 2010 ja/tai 2012 alkaen 
enintään 12 prosenttia 41 artiklassa 
tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

Or. de

Perustelu

 Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten. Ausserdem benötigen die Mitgliedstaaten einen längeren 
Zeitraum um zu beschließen, ob sie eine Anwendung durch Artikel 68 durchführen wollen. 

Tarkistus 536
Lutz Goepel 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 12 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

Or. de
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Perustelu

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden und sollte 
ihnen auch Flexibilität bei der Nutzung diese Artikels gewährleistet werden.

Tarkistus 537
Peter Baco 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 15 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

Or. sk

Perustelu

Možnosť navýšenia finančnej obálky považujeme za opodstatnené z dôvodu výraznejšieho 
pozitívneho dopadu tohoto správneho 

Tarkistus 538
Kyösti Virrankoski 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 15 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

Or. en
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Perustelu

The proportions of their ceilings available to Member States should be increased to 15%. 
There has to be enough money and flexibility to proposed actions. 

Tarkistus 539
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 15 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

Or. fr

Perustelu

Il convientde laisser aux Etats membres des possibilités plus importantes de mise en oeuvre 
de soutiens spécifiques, répondant à leurs contraintes propres.

Tarkistus 540
Maria Petre 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 15 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

Or. ro
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Perustelu

Procentul de 10% propus nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi 
masuri strategice de politici publice. Pentru noile state membre care aloca plati directe la 
nivelul de doar 35% în 2009, 45% în 2010 si ajung la 100% începând cu anul 2016, sumele 
ce se vor constitui pe baza acestui articol nu vor fi 

Tarkistus 541
Jan Mulder, Niels Busk 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi kunkin kalenterivuoden 
osalta päättää ennen 1 päivää elokuuta
edeltävänä vuonna käyttää enintään 
5 prosenttia 41 artiklassa tarkoitetusta 
kansallisesta enimmäismäärästään 
myöntääkseen tukea viljelijöille

Or. en

Tarkistus 542
Constantin Dumitriu 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään tai enintään 
15 prosenttia tästä enimmäismäärästä 
niiden uusien jäsenvaltioiden osalta, jotka 
eivät ole saavuttaneet asteittaisen 
käyttöönoton 100 prosentin 
enimmäismäärää, johon lisätään 
ensimmäisestä ja toisesta pilarista saadut 
määrät, ja myöntääkseen tukea viljelijöille
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Or. ro

Perustelu

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în statele noi membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100%  din anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor 
fi suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie să fie de 15% 
pentru cei cu phasing in, precum şi includerea altor economii realizate de la Pilonul I şi 
Pilonul II

Tarkistus 543
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 30 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään tai enintään 
50 prosenttia mukauttamismekanismia 
käyttäen saaduista määristä 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti myöntääkseen tukea 
viljelijöille

Or. nl

Perustelu

Voor wat betreft artikel 68 moet de mogelijkheid voor de lidstaten bestaan om tot 50% van de 
uit artikel 9, lid 4 vrijkomende modulatiegelden te gebruiken voor artikel 68. Zo krijgt de 
lidstaat de mogelijkheid om het geld dichter bij de landbouwer 
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Tarkistus 544
Stéphane Le Foll 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltion on käytettävä vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille 

Tämä toimi on vapaaehtoinen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat aikaisemmin 
päättäneet toteuttaa alueellisesti 
maatilojen tulotukijärjestelmää tai jotka 
aikovat tehdä niin 47 ja 48 artiklan 
mukaisesti tai jotka aikovat tarkistaa 
oikeuksia 49 artiklan mukaisesti 
maksettaviin tukiin. Säännöstä ei 
sovelleta uusissa jäsenvaltioissa. 

Or. fr

Perustelu

L’article 68 donne la possibilité aux Etats membres de procéder à une forme de redistribution 
des aides directes à l’intérieur du premier pilier et écarte toute obligation de cofinancement. 
Tel que proposé par la Commission il n’est pas obligatoire. Dans l’hypothèse d’un refus de 
certains Etats membres d’y recourir, ajouté à un probable faible niveau d’augmentation 
supplémentaire  de la modulation, les effets redistributifs du bilan de santé seraient quasiment 
nuls, alors que la répartition des aides directes reste inéquitable dans l’Union européenne et 
que les écarts de revenus entre les agriculteurs ont tendance à s’accroître, principalement 
sous l’effet de la hausse des prix agricoles. Rendre le dispositif de l’article 68 obligatoire 
dans les Etats membres qui n’ont pas encore engagé de correction dans la distribution du 
soutien public à leurs agriculteurs ou qui ne prévoient pas de le faire par la régionalisation 
ou par la révision de leurs droits à paiements, permettrait d’apporter plus de légitimité dans 
le soutien apporté à l’agriculture.   
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Tarkistus 545
Katerina Batzeli 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään lisämaksun 
käyttöönottoa edeltävän vuoden 1 päivänä 
elokuuta päättää käyttää vuodesta 2010 
alkaen enintään 10 prosenttia 41 artiklassa 
tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
yleisesti kokopäivätoimisille viljelijöille tai 
tuottajajärjestöille tai -ryhmittymille.

Or. el

Tarkistus 546
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Alejandro Cercas 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta ja kutakin 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä 
VI vahvistettua alaa vastaavasta 
kansallisesta enimmäismäärästään
myöntääkseen tukea viljelijöille

Or. es
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Tarkistus 547
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen 
viljelijöille integroitua tukea kestävien 
tuotantomuotojen edistämiseksi

Or. de

Tarkistus 548
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi joka vuosi ennen 
1 päivää elokuuta päättää käyttää 
seuraavasta vuodesta alkaen enintään 
10 prosenttia 41 artiklassa tarkoitetusta 
kansallisesta enimmäismäärästään 
myöntääkseen tukea viljelijöille

Or. nl

Tarkistus 549
Jan Mulder, Niels Busk 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) seuraaviin toimiin: Poistetaan.
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(i) tietyt maatalouden muodot, jotka ovat 
tärkeitä ympäristönsuojelun tai 
ympäristön tilan parantamisen kannalta;
(ii) maataloustuotteiden laadun
parantaminen; tai
(iii) maataloustuotteiden kaupan 
pitämisen parantaminen;

Or. en

Perustelu

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Tarkistus 550
Katerina Batzeli 

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

Komission teksti Tarkistus

i) tietyt maatalouden muodot, jotka ovat 
tärkeitä ympäristönsuojelun tai 
ympäristön tilan parantamisen kannalta;

i) ympäristöä kunnioittava ja vesivarojen 
kannalta järkevästi hallinnoitu 
maataloustuotanto ja karjankasvatus;

Or. el
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Tarkistus 551
Esther De Lange 

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

Komission teksti Tarkistus

i) tietyt maatalouden muodot, jotka ovat 
tärkeitä ympäristönsuojelun tai 
ympäristön tilan parantamisen kannalta;

i) tietyt maatalouden muodot, jotka ovat 
tärkeitä maatalousalan kestävyyden, 
erityisesti eläinten hyvinvoinnin, 
jatkuvuuden kannalta;

Or. nl

Tarkistus 552
Stéphane Le Foll 

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

Komission teksti Tarkistus

i) tietyt maatalouden muodot, jotka ovat 
tärkeitä ympäristönsuojelun tai ympäristön 
tilan parantamisen kannalta;

i) tietyt maatalouden muodot, jotka 
perustuvat taloudellisempiin ja 
kestävämpiin tekniikoihin, joissa 
hyödynnetään ekosysteemien kaikkia 
mahdollisuuksia ja jotka ovat tärkeitä 
ympäristönsuojelun tai ympäristön tilan 
parantamisen kannalta (luonnonmukainen 
viljely, maaperää säästävä viljely, 
laidunmaita hyödyntävä viljely jne.); 

Or. fr

Perustelu

Les contraintes devant lesquelles se trouve l’agriculture en matière énergétique et 
d’environnement (réchauffement climatique, gestion de l’eau, raréfaction des ressources 
naturelles…) appellent à repenser le développement agricole. Il existe aujourd’hui des 
solutions déjà expérimentées par des agriculteurs qui méritent davantage de soutien de la 
part de la PAC, en raison des avantages qu’elles comportent en terme d’agricultures 
durables. Ces solutions constituent de nouvelles formes de l’agriculture de demain.
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Tarkistus 553
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

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

Komission teksti Tarkistus

i) tietyt maatalouden muodot, jotka ovat 
tärkeitä ympäristönsuojelun tai ympäristön 
tilan parantamisen kannalta;

i) tietyt maatalouden muodot, jotka ovat 
tärkeitä ympäristönsuojelun tai ympäristön 
tilan parantamisen sekä ilmaston, 
biologisen monimuotoisuuden ja veden 
laadun kannalta, erityisesti 
luonnonmukainen viljely ja 
laiduntaminen; 

Or. de

Perustelu

Durch biologischen Landbau und die Weidehaltung von Tieren werden besondere Leistungen 
hinsichtlich Tierschutz, Klimaschutz, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft und 
Artenvilfalt erbracht. Daher sollen diese beiden Bewirtschaftungsformen hier hervorgehoben 
werden.

Tarkistus 554
Katerina Batzeli 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) maataloustuotteiden laadun
parantaminen; tai

ii) viljely- tai karjankasvatusmenetelmien 
parantaminen varman ja korkealaatuisen 
tuotannon takaamiseksi; tai

Or. el
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Tarkistus 555
Katerina Batzeli 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) maataloustuotteiden kaupan pitämisen
parantaminen; 

iii) maataloustuotteiden kilpailukyvyn, 
liikkuvuuden ja kaupan pitämisen 
parantaminen; 

Or. el

Tarkistus 556
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
parantaminen; 

iii) maataloustuotteiden kilpailukyvyn ja 
kaupan pitämisen parantaminen;

Or. nl

Tarkistus 557
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
parantaminen;

iii) maataloustuotteiden alueellisen kaupan 
pitämisen parantaminen;

Or. de

Perustelu

Die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erspart lange Transportwege und 
ermöglicht eine direktere Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
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positiv auf die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirkt. Daher sollte 
sie Gegenstand der Förderung sein.

Tarkistus 558
Ilda Figueiredo 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille ja/tai tuotantojärjestelmille 
aiheutuu taloudellisesti ja 
yhteiskunnallisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

Or. pt

Perustelu

É necessário que a formulação do presente artigo contemple a compensação de desvantagens 
específicas que afectem os agricultores em geral e/ou sistemas de exploração em zonas 
económica e socialmente vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;

Tarkistus 559
Katerina Batzeli 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) tuotantoa ja raaka-aineiden hintoja 
koskevien häiriöiden torjuminen, jos 
näiden syynä ovat maataloudesta 
itsestään johtumattomat ulkoiset alat ja 
tekijät.  

Or. el
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Tarkistus 560
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

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

Komission teksti Tarkistus

a a) niiden varojen jakaminen yhden ja 
saman alan maanviljelijöiden kesken, 
jotka on saatu vähentämällä tukia 
lineaarisesti kyseisellä alalla.

Or. es

Tarkistus 561
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois 

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

Komission teksti Tarkistus

a a) luonnonmukaisen maatalouden 
kehittämiseen,

Or. fr

Perustelu

Les campagnes de promotion menées par l'Union européenne pour promouvoir l'agriculture 
biologique ne suffisent pas. Il est nécessaire que ce mode de production agricole respectueux 
de l'environnement soit  encouragé par des mesures de soutien spécifiques clairement 
énoncées dans l'article 68.
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Tarkistus 562
Liam Aylward 

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

Komission teksti Tarkistus

a a) lisätuen käyttöönottamiseksi EU:n 
lampaan- ja vuohenlihan ja -maidon 
tuottajille elinvoimaisen, omavaraisen, 
markkinavetoisen ja 
kuluttajasuuntautuneen lampaan- ja 
vuohenliha-alan kehittämiseksi;

Or. en

Perustelu

The sheep/lamb and goat sector is in an exceptional crisis at the moment.  A strong and 
immediate response is needed to ensure that this sector has a future. This amendment is 
consistent with Parliament’s resolution of 19 June 2008 on the future of the sheep/lamb and 
goat sector.

Tarkistus 563
Kyösti Virrankoski 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 564
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Tarkistus 565
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu taloudellisesti 
haavoittuvaisilla tai ympäristöllisesti 
herkillä alueilla, esimerkiksi maito-, 
naudanliha-, lampaanliha-, vuohenliha-
ja riisialoilla;

Or. fr
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Perustelu

Les dispositions prévues à l’article 68 §1 b) doivent être élargies à l’ensemble des 
agriculteurs actifs dans les zones vulnérables sur le plan économique et/ou environnemental. 
Dès lors, la liste de secteurs doit clairement être une liste indicative, les Etats membres 
devant pouvoir conserver la possibilité de soutenir certaines productions particulières dans 
des zones qu’ils considèrent comme vulnérables.

Tarkistus 566
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha- ja vuohenliha-aloilla sekä 
muilla tämän asetuksen IV osaston 
aloilla, joilla jäsenvaltiot pitävät tätä 
tarpeellisena;

Or. es

Tarkistus 567
Csaba Sándor Tabajdi 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha-, sianliha-, 
siipikarjanliha- ja riisialoilla taloudellisesti 
haavoittuvaisilla tai ympäristöllisesti 
herkillä alueilla sekä alojen kilpailukyvyn 
parantamiseksi;

Or. hu
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Perustelu

A 68-as cikk célja, hogy a tagállamok egyedi szempontjainak és igényeinek megfelelően 
rugalmas lehetőséget biztosítson egyes ágazatok támogatására. A sertés- és baromfiágazat 
fejlődését a Közös Agrárpolitika lényegében alig támogatja, miközben ezen ágazatok súlyos 
problémákkal küzdenek. Mindezért méltányos lenne, ha az új 68-as cikk keretében erre a 
tagállamoknak lehetősége nyílna. 

Tarkistus 568
Katerina Batzeli 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, riisi- ja 
tupakka-aloilla taloudellisesti 
haavoittuvaisilla tai ympäristöllisesti 
herkillä alueilla, sekä naudan-, lampaan-
ja vuohenlihan tuottajille aiheutuvista 
erityishaitoista;

Or. el

Tarkistus 569
Béla Glattfelder 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla samoin 
kuin kuivuudesta kärsivillä alueilla, eli 
alueilla, joilla on pysyvästi vesipula;

Or. hu
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Perustelu

A klímaváltozás következtében az Európai Unióban nő az aszályos, ill. tartósan vízhiányos 
területek aránya.  

Tarkistus 570
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha-, riisi- ja 
perunatärkkelys- sekä kuiduntuotantoon 
tarkoitettujen pellavanvarsien 
kasvatuksen aloilla taloudellisesti 
haavoittuvaisilla tai ympäristöllisesti 
herkillä alueilla;

Or. nl

Tarkistus 571
Peter Baco 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-,
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, lampaanliha-, 
vuohenliha- ja riisialoilla taloudellisesti 
haavoittuvaisilla tai ympäristöllisesti 
herkillä alueilla;

Or. sk

Perustelu

Vynechanie bravčového mäsa je opodstatnené preto, lebo bravčové mäso podobne ako 
hydinové mäso a vajcia, sa vyrábajú spôsobom z koncentrovaných krmív bez priamej väzby 
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producenta mäsa na produkciu krmív 

Tarkistus 572
Jan Mulder, Niels Busk 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alueilla, joihin sovelletaan 
rakenneuudistus- ja/tai 
kehittämisohjelmia, jotta vältetään maan 
viljelemättä jättäminen ja/tai korvataan 
näillä alueilla oleville viljelijöille 
aiheutuvat erityiset haitat;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Tarkistus 573
Katerina Batzeli 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alueilla, joihin sovelletaan 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
jotta vältetään maan viljelemättä 
jättäminen ja/tai korvataan näillä alueilla 
oleville viljelijöille aiheutuvat erityiset 
haitat;

c) alueilla, joihin sovelletaan 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia 
taikka tupakan- tai 
puuvillantuotantoalueiden 
rakenneuudistusohjelmia, jotta vältetään 
maan viljelemättä jättäminen ja/tai 
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korvataan näillä alueilla oleville 
viljelijöille aiheutuvat erityiset haitat; 
jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle 
erityisesti uudet viljelijät, joille 
maanviljely on pääelinkeino, sekä nuoret 
maanviljelijät, 

Or. el

Tarkistus 574
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alueilla, joihin sovelletaan 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
jotta vältetään maan viljelemättä 
jättäminen ja/tai korvataan näillä alueilla 
oleville viljelijöille aiheutuvat erityiset 
haitat;

c) alueilla, joihin sovelletaan 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
jotta vältetään maan viljelemättä 
jättäminen ja/tai korvataan näillä alueilla 
oleville viljelijöille aiheutuvat erityiset 
haitat; jäsenvaltio voi asettaa etusijalle
tuottajat, jotka ovat tuottajajärjestön tai 
maatalousosuuskunnan jäseniä. 

Or. es

PerusteluEn un mercado cada vez más abierto y globalizado es lógico que las organizaciones 
de productores o cooperativas sean las mejores herramientas para poder rentabilizar las 
producciones de los agricultores y ganaderos, equilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, normalmente muy concentrados y con mayor poder de negociación. Resulta del todo 
lógico priorizar a aquellos productores que decidan concentrarse con el objetivo de ser más 
competitivos y hacer que la actividad agraria de la zona pueda ser rentable y sostenible.

Tarkistus 575
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alueilla, joihin sovelletaan c) alueilla, joihin sovelletaan 
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rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
jotta vältetään maan viljelemättä 
jättäminen ja/tai korvataan näillä alueilla 
oleville viljelijöille aiheutuvat erityiset 
haitat;

rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
jotta vältetään maan viljelemättä 
jättäminen ja/tai korvataan näillä alueilla 
oleville viljelijöille aiheutuvat erityiset 
haitat; sekä maatalouden 
harjoittamismahdollisuuksien 
parantamiseen muita heikommin 
kehittyneillä alueilla, joilla on vakavia ja 
pysyviä rakenteellisia haittoja;

Or. en

Perustelu

Focus assistance on peripheral and disadvantaged areas.

Tarkistus 576
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) satovakuutusmaksuihin 69 artiklassa
vahvistetuin edellytyksin;

d) maatalousvakuutusmaksuihin 
neuvoston asetuksen (EY) N:o (...), 
asetusten (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 
1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o 
(...) 2008 muuttamisesta, 27 a (uusi) 
artiklassa vahvistetuin edellytyksin
yhteisen maatalouspolitiikan 
sopeuttamiseksi;

Or. es

Perustelu

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 69 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)
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Tarkistus 577
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) satovakuutusmaksuihin 69 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin;

d) vakuutusmaksuihin 69 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin;

Or. nl

Tarkistus 578
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) satovakuutusmaksuihin 69 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin;

d) maatalousvakuutusmaksuihin 
69 artiklassa vahvistetuin edellytyksin;

Or. es

Perustelu

Se considera imprescindible que el artículo 69 ampare tanto a los seguros agrícolas como a 
los ganaderos, quedando a elección de los Estados Miembros la decisión de utilizar el 
modelo del seguro o el modelo de fondo mutual para la cobertura de los riesgos en la 
ganadería.

Tarkistus 579
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) eläin- ja kasvitauteihin liittyviin 
sijoitusrahastoihin 70 artiklassa

e) eläin- ja kasvitauteihin liittyviin 
sijoitusrahastoihin neuvoston asetuksen 
(EY) N:o (...), asetusten (EY) 



AM\739858FI.doc 53/65 PE412.054v01-00

FI

vahvistetuin edellytyksin. N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) 
N:o 3/2008 ja (EY) N:o (...) 2008 
muuttamisesta, 27 a (uusi) artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin yhteisen 
maatalouspolitiikan sopeuttamiseksi;

Or. es

Perustelu

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 70 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Tarkistus 580
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vähintään 25 prosenttia 1 kohdan 
mukaisesti käytettävistä varoista on 
käytettävä 1 kohdan a alakohdan 
i alakohdan mukaisiin toimiin.

Or. de

Perustelu

Die genannten Maßnahmen müssen besonders berücksichtigt werden, da sie entscheidend zu 
den   im Rahmen des Health Check benannten neuen Prioritäten Klima, Wasserqualität und 
biologische Vielfalt beitragen.
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Tarkistus 581
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää, jos käytetään yhteisiä 
lähestymistapoja, ja sitä voidaan myöntää 
kollektiivisille järjestöille.

Or. en

Perustelu

Collective approach needed to avoid spreading support too thinly.

Tarkistus 582
Jan Mulder, Niels Busk 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain 

Poistetaan.

a) jos
i) tuki i alakohdassa tarkoitetuille 
maatalouden muodoille on asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa maatalouden 
ympäristötuille asetettujen vaatimusten 
mukainen;
ii) tuki ii alakohdassa tarkoitettuun 
maataloustuotteiden laadun 
parantamiseen on johdonmukainen 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
834/200720 ja asetuksen (EY) N:o 
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1234/2007 II osan II osaston I luvun 
kanssa; ja 
iii) tuki iii alakohdassa tarkoitettuun 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
parantamiseen on neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 3/2008 2–5 artiklassa 
säädettyjen perusteiden mukainen; ja
b) kattamaan tosiasiallisesti aiheutuneet 
lisäkustannukset ja asianomaiseen 
tavoitteeseen pyrkimisestä aiheutuneet 
tulonmenetykset.

Or. en

Perustelu

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Tarkistus 583
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain

Poistetaan.

a) jos
i) tuki i alakohdassa tarkoitetuille 
maatalouden muodoille on asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa maatalouden 
ympäristötuille asetettujen vaatimusten 
mukainen;
ii) tuki ii alakohdassa tarkoitettuun 
maataloustuotteiden laadun 
parantamiseen on johdonmukainen 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 
ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 II osan 
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II osaston I luvun kanssa; ja
iii) tuki iii alakohdassa tarkoitettuun 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
parantamiseen on neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 3/2008 2–5 artiklassa 
säädettyjen perusteiden mukainen; ja
b) kattamaan tosiasiallisesti aiheutuneet 
lisäkustannukset ja asianomaiseen 
tavoitteeseen pyrkimisestä aiheutuneet 
tulonmenetykset.

Or. it

Perustelu

La proposta pone limiti e vincoli di gestione che ostacolano l'attuazione delle misure, 
prevedendo criteri propri dello Sviluppo Rurale che non trovano adeguato campo di 
applicazione nell'ambito del 1° pilastro 

Tarkistus 584
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain

Poistetaan.

a) jos
i) tuki i alakohdassa tarkoitetuille 
maatalouden muodoille on asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa maatalouden 
ympäristötuille asetettujen vaatimusten 
mukainen;
ii) tuki ii alakohdassa tarkoitettuun 
maataloustuotteiden laadun 
parantamiseen on johdonmukainen 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 
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ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 II osan 
II osaston I luvun kanssa; ja
iii) tuki iii alakohdassa tarkoitettuun 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
parantamiseen on neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 3/2008 2–5 artiklassa 
säädettyjen perusteiden mukainen; ja

b) kattamaan tosiasiallisesti aiheutuneet 
lisäkustannukset ja asianomaiseen 
tavoitteeseen pyrkimisestä aiheutuneet 
tulonmenetykset.

Or. es

Tarkistus 585
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain

2. Tukea 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain tosiasiallisesti 
aiheutuneiden lisäkustannusten ja 
asianomaiseen tavoitteeseen pyrkimisestä 
aiheutuneiden tulonmenetysten 
kattamiseen

Or. nl

Tarkistus 586
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos Poistetaan.
i) tuki i alakohdassa tarkoitetuille 
maatalouden muodoille on asetuksen 
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(EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa maatalouden 
ympäristötuille asetettujen vaatimusten 
mukainen;
ii) tuki ii alakohdassa tarkoitettuun 
maataloustuotteiden laadun 
parantamiseen on johdonmukainen 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007
ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 II osan 
II osaston I luvun kanssa; ja
iii) tuki iii alakohdassa tarkoitettuun 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
parantamiseen on neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 3/2008 2–5 artiklassa 
säädettyjen perusteiden mukainen; ja

Or. nl

Tarkistus 587
Katerina Batzeli 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tuki i alakohdassa tarkoitetuille 
maatalouden muodoille on asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa maatalouden 
ympäristötuille asetettujen vaatimusten
mukainen;

i) tuki i alakohdassa tarkoitetuille tietyille 
viljelykasveille ja tietyille karjalajeille 
täyttää 128 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
vahvistettavat edellytykset ja on asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 vastaavien 
säännösten mukainen;

Or. el
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Tarkistus 588
Constantin Dumitriu 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kattamaan tosiasiallisesti aiheutuneet 
lisäkustannukset ja asianomaiseen
tavoitteeseen pyrkimisestä aiheutuneet 
tulonmenetykset.

Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Tarkistus 589
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kattamaan tosiasiallisesti aiheutuneet 
lisäkustannukset ja asianomaiseen 
tavoitteeseen pyrkimisestä aiheutuneet 
tulonmenetykset.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 590
Jan Mulder, Niels Busk 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukea 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 

Poistetaan.
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myöntää vain 
a) jos alalla on pantu tilatukijärjestelmä 
täysin täytäntöön 54, 55 ja 71 artiklan 
mukaisesti;
b) siinä määrin kuin on tarpeen 
kannustimen luomiseksi tuotannon 
nykytasojen säilyttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Tarkistus 591
Constantin Dumitriu 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukea 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain

Poistetaan.

a) jos alalla on pantu tilatukijärjestelmä 
täysin täytäntöön 54, 55 ja 71 artiklan 
mukaisesti;
b) siinä määrin kuin on tarpeen 
kannustimen luomiseksi tuotannon 
nykytasojen säilyttämiseksi.

Or. ro

Perustelu

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.



AM\739858FI.doc 61/65 PE412.054v01-00

FI

Tarkistus 592
Vincenzo Aita 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tukea 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain

3. Tukea 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on 
tarpeen kannustimen luomiseksi 
työllisyyden ja tuotannon nykytasojen 
säilyttämiseksi.

Or. it

Tarkistus 593
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tukea 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain

3. Tukea 1 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain

Or. en

Perustelu

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions. It should be a condition of Article 68 that it may only be used when a 
member state has fully decoupled all support payments.
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Tarkistus 594
Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

3. Tukea 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain

3. Tukea 1 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain

Or. en

Perustelu

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions and to ensure that it can only be used to addressed specific problems 
in the dairy sector that might be caused by the phasing out of milk quotas in some sectors. It 
should be a condition of Article 68 that it may only be used when a member state has fully 
decoupled all support payments.

Tarkistus 595
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos alalla on pantu tilatukijärjestelmä 
täysin täytäntöön 54, 55 ja 71 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 596
Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos alalla on pantu tilatukijärjestelmä 
täysin täytäntöön 54, 55 ja 71 artiklan 
mukaisesti; 

a) jos tukien irrottaminen tuotannosta on
kaikilla aloilla toteutettu täysin; 

Or. en

Tarkistus 597
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos alalla on pantu tilatukijärjestelmä 
täysin täytäntöön 54, 55 ja 71 artiklan 
mukaisesti; 

a) jos tukien irrottaminen tuotannosta on
kaikilla aloilla toteutettu täysin; 

Or. en

Tarkistus 598
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siinä määrin kuin on tarpeen 
kannustimen luomiseksi tuotannon 
nykytasojen säilyttämiseksi.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 599
Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siinä määrin kuin on tarpeen 
kannustimen luomiseksi tuotannon 
nykytasojen säilyttämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 600
Peter Baco 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siinä määrin kuin on tarpeen 
kannustimen luomiseksi tuotannon 
nykytasojen säilyttämiseksi.

Poistetaan. 

Or. sk

Perustelu

Tento návrh zásadne neguje pôsobenie trhových síl a znevýhodňuje producentov s vyšším 
(doteraz nevyužívaným) výrobným potenciálom.

Tarkistus 601
Markus Pieper 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siinä määrin kuin on tarpeen 
kannustimen luomiseksi tuotannon 

b) siinä määrin kuin on tarpeen 
kannustimen luomiseksi tuotannon 
nykytasojen säilyttämiseksi siten, että ei 
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nykytasojen säilyttämiseksi. toimita vastoin tukien irrottamista 
tuotannosta koskevaa perusperiaatetta. 

Or. de

Perustelu

Eine Stützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b ist sinnvoll und hilft, 
Strukturbrüche zu verhindern. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht durch eine 
zu breite Anwendung dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen im jeweiligen Sektor 
kommt und dem Grundgedanken der Entkopplung 
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