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Tarkistus 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

CN-koodiin 1006 10 kuuluvaa riisiä 
tuottaville viljelijöille myönnetään 
satovuosina 2009, 2010 ja 2011 tukea 
tässä jaksossa vahvistetuin edellytyksin.

CN-koodiin 1006 10 kuuluvaa riisiä 
tuottaville viljelijöille myönnetään tukea 
tässä jaksossa vahvistetuin edellytyksin.

Or. fr

Perustelu

Le découplage totale de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Tarkistus 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

CN-koodiin 1006 10 kuuluvaa riisiä 
tuottaville viljelijöille myönnetään 
satovuosina 2009, 2010 ja 2011 tukea tässä 
jaksossa vahvistetuin edellytyksin.

CN-koodiin 1006 10 kuuluvaa riisiä 
tuottaville viljelijöille myönnetään 
satovuosina 2009 ja sitä seuraavina 
vuosina tukea tässä jaksossa vahvistetuin 
edellytyksin.

Or. es
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Tarkistus 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 2 kohta – taulukko

Komission teksti
euroa/ha
2009 2010 ja 2011

Bulgaria 345,255 172,627
Kreikka 561,00 280,5
Espanja 476,25 238,125
Ranska 411,75 205,875
Italia 453,00 226,5
Unkari 232,50 116,25
Portugali 453,75 226,875
Romania 126,075 63,037

Tarkistus
euroa/ha
2009 ja sitä seuraavat 
vuodet

Bulgaria 345,255

Kreikka 561,00

Espanja 476,25

Ranska 411,75

Italia 453,00

Unkari 232,50

Portugali 453,75

Romania 126,075

Or. es
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Tarkistus 684
Maria Petre

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Romania: 500 ha – Romania: 8 187 ha.

Or. ro

Perustelu

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Tarkistus 685
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Romania: 500 ha – Romania: 8 187 ha.

Or. ro

Perustelu

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Tarkistus 686
Bernadette Bourzai

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 luku – 1 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 A JAKSO
PÄHKINÖILLE MYÖNNETTÄVÄ TUKI

74 a artikla
Soveltamisala

1. Pähkinöiden tuottajille myönnetään 
yhteisön tukea tässä luvussa säädetyin 
edellytyksin.
Pähkinöillä tarkoitetaan:
– CN-koodeihin 0802 11 ja 0802 12 
kuuluvia manteleita;
– CN-koodeihin 0802 21 ja 0802 22 
kuuluvia hasselpähkinöitä ja 
filbertspähkinöitä;
– CN-koodeihin 0802 31 ja 0802 32 
kuuluvia saksanpähkinöitä;
– CN-koodiin 0802 50 kuuluvia 
pistaasipähkinöitä;
– CN-koodiin 1212 10 10 kuuluvaa 
johanneksenleipää.
2. Jäsenvaltiot voivat eriyttää tuen 
tuotteiden mukaan tai lisäämällä tai 
vähentämällä jäljempänä 74 b artiklan 
3 kohdassa vahvistettuja taattuja 
kansallisia aloja (jäljempänä 'taattu 
kansallinen ala'). Tiettynä vuonna 
myönnetyn tuen määrä ei kuitenkaan saa 
olla missään jäsenvaltiossa 74 b artiklan 
1 kohdassa mainittua enimmäismäärää 
suurempi.

74 b artikla
Pinta-alat

1. Jäsenvaltio myöntää yhteisön tukea sen 
enimmäismäärän puitteissa, joka 
lasketaan kertomalla sille 3 kohdassa 
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vahvistetun taatun kansallisen alan 
hehtaarien määrä keskimääräisen tuen 
määrällä, joka on 120,75 euroa.
2. Käyttöön otetaan 829 229 hehtaarin 
taattu enimmäispinta-ala.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu taattu 
enimmäispinta-ala jaetaan taattuihin 
kansallisiin aloihin seuraavasti:
Taatut kansalliset alat
Belgia 100 ha
Bulgaria 11 984 ha
Saksa 1 500 ha
Kreikka 41 100 ha
Espanja 568 200 ha
Ranska 17 300 ha
Italia 130 100 ha
Kypros 5 100 ha
Luxemburg 100 ha
Unkari 2 900 ha
Alankomaat 100 ha
Itävalta 100 ha
Puola 4 200 ha
Portugali 41 300 ha
Romania 1 645 ha
Slovenia 300 ha
Slovakia 3 100 ha
Yhdistynyt kuningaskunta 100 ha
4. Jäsenvaltio voi jakaa taatun 
kansallisen alansa osa-aloihin 
puolueettomin perustein erityisesti 
alueellisella tasolla tai suhteessa 
tuotantoon.

74 c artikla
Osa-alojen ylitys

Jos jäsenvaltio jakaa taatun kansallisen 
alansa osa-aloihin ja yksi tai useampi 
osa-ala ylittyy, viljelijäkohtaista alaa, jolle 
yhteisön tukea haetaan, vähennetään 
samassa suhteessa kyseisenä vuonna 
niiden osa-alueiden viljelijöiltä, joissa 
raja on ylitetty.
Kyseinen vähennys tehdään, kun 
asianomaisessa jäsenvaltiossa ne osa-
alueiden alat, joilla rajoja ei ole ylitetty, 

Adlib Express Watermark



PE412.069v01-00 8/51 AM\740091FI.doc

FI

on jaettu uudelleen osa-alueille, joilla 
kyseiset rajat on ylitetty.

74 d artikla
Tukikelpoisuus

1. Yhteisön tuen maksaminen edellyttää 
erityisesti vähimmäispalstakoon ja 
puutiheyden noudattamista.
2. Parannussuunnitelmiin kuuluvat alat 
voivat saada tämän järjestelmän mukaista 
tukea sitä vuotta, jona 
parannussuunnitelman voimassaolo 
päättyy, seuraavan vuoden 1 päivästä 
tammikuuta.
3. Jäsenvaltiot voivat asettaa yhteisön 
tuen myöntämisen edellytykseksi sen, että 
viljelijä kuuluu asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 125 b artiklan mukaisesti 
hyväksyttyyn tuottajaorganisaatioon.
4. Sovellettaessa 3 kohdan säännöstä 
jäsenvaltiot voivat päättää maksaa 
1 kohdassa tarkoitetun tuen 
tuottajaorganisaatiolle sen jäsenten 
puolesta.
Tuottajaorganisaation saaman tuen 
määrä on maksettava organisaation 
jäsenille. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
valtuuttaa tuottajaorganisaation 
vähentämään yhteisön myöntämästä tuen 
määrästä enintään kahden prosentin 
korvauksena jäsenilleen toimittamista 
palveluista.

Or. fr

Perustelu

Il apparaît indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Tarkistus 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 luku – 1 jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 A JAKSO
PÄHKINÖILLE MYÖNNETTÄVÄ TUKI

74 a artikla
Soveltamisala

1. Pähkinöiden tuottajille myönnetään 
yhteisön tukea tässä luvussa säädetyin 
edellytyksin.
Pähkinöillä tarkoitetaan:
– CN-koodeihin 0802 11 ja 0802 12 
kuuluvia manteleita;
– CN-koodeihin 0802 21 ja 0802 22 
kuuluvia hasselpähkinöitä ja 
filbertspähkinöitä;
– CN-koodeihin 0802 31 ja 0802 32 
kuuluvia saksanpähkinöitä;
– CN-koodiin 0802 50 kuuluvia 
pistaasipähkinöitä;
– CN-koodiin 1212 10 10 kuuluvaa 
johanneksenleipää.
2. Jäsenvaltiot voivat eriyttää tuen 
tuotteiden mukaan tai lisäämällä tai 
vähentämällä jäljempänä 74 b artiklan 
3 kohdassa vahvistettuja taattuja 
kansallisia aloja (jäljempänä 'taattu 
kansallinen ala'). Tiettynä vuonna 
myönnetyn tuen määrä ei kuitenkaan saa 
olla missään jäsenvaltiossa 74 b artiklan 
1 kohdassa mainittua enimmäismäärää 
suurempi.

74 b artikla
Pinta-alat

1. Jäsenvaltio myöntää yhteisön tukea sen 
enimmäismäärän puitteissa, joka 
lasketaan kertomalla sille 3 kohdassa 
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vahvistetun taatun kansallisen alan 
hehtaarien määrä keskimääräisen tuen 
määrällä, joka on 120,75 euroa.
2. Käyttöön otetaan 829 229 hehtaarin 
taattu enimmäispinta-ala.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu taattu 
enimmäispinta-ala jaetaan taattuihin 
kansallisiin aloihin seuraavasti:
Taatut kansalliset alat
Belgia 100 ha
Bulgaria 11 984 ha
Saksa 1 500 ha
Kreikka 41 100 ha
Espanja 568 200 ha
Ranska 17 300 ha
Italia 130 100 ha
Kypros 5 100 ha
Luxemburg 100 ha
Unkari 2 900 ha
Alankomaat 100 ha
Itävalta 100 ha
Puola 4 200 ha
Portugali 41 300 ha
Romania 1 645 ha
Slovenia 300 ha
Slovakia 3 100 ha
Yhdistynyt kuningaskunta 100 ha
4. Jäsenvaltio voi jakaa taatun 
kansallisen alansa osa-aloihin 
puolueettomin perustein erityisesti 
alueellisella tasolla tai suhteessa 
tuotantoon.

74 c artikla
Osa-alojen ylitys

Jos jäsenvaltio jakaa taatun kansallisen 
alansa osa-aloihin ja yksi tai useampi 
osa-ala ylittyy, viljelijäkohtaista alaa, jolle 
yhteisön tukea haetaan, vähennetään 
samassa suhteessa kyseisenä vuonna 
niiden osa-alueiden viljelijöiltä, joissa 
raja on ylitetty.
Kyseinen vähennys tehdään, kun 
asianomaisessa jäsenvaltiossa ne osa-
alueiden alat, joilla rajoja ei ole ylitetty, 
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on jaettu uudelleen osa-alueille, joilla 
kyseiset rajat on ylitetty.

74 d artikla
Tukikelpoisuus

1. Yhteisön tuen maksaminen edellyttää 
erityisesti vähimmäispalstakoon ja 
puutiheyden noudattamista.
2. Parannussuunnitelmiin kuuluvat alat 
voivat saada tämän järjestelmän mukaista 
tukea sitä vuotta, jona 
parannussuunnitelman voimassaolo 
päättyy, seuraavan vuoden 1 päivästä 
tammikuuta.
3. Jäsenvaltiot voivat asettaa yhteisön 
tuen myöntämisen edellytykseksi sen, että 
viljelijä kuuluu asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 125 b artiklan mukaisesti 
hyväksyttyyn tuottajaorganisaatioon.
4. Sovellettaessa 3 kohdan säännöstä 
jäsenvaltiot voivat päättää maksaa 
1 kohdassa tarkoitetun tuen 
tuottajaorganisaatiolle sen jäsenten 
puolesta.
Tuottajaorganisaation saaman tuen 
määrä on maksettava organisaation 
jäsenille. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
valtuuttaa tuottajaorganisaation 
vähentämään yhteisön myöntämästä tuen 
määrästä enintään kahden prosentin 
korvauksena jäsenilleen toimittamista 
palveluista.

Or. fr

Perustelu

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial.
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La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003.

Tarkistus 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 luku – 1 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 A JAKSO
PÄHKINÖIDEN PINTA-ALATUKI

74 a artikla
Yhteisön tuki

1. Pähkinöiden tuottajille myönnetään 
yhteisön tukea tässä luvussa säädetyin 
edellytyksin.
"Pähkinöillä" tarkoitetaan:
– CN-koodeihin 0802 11 ja 0802 12 
kuuluvia manteleita;
– CN-koodeihin 0802 21 ja 0802 22 
kuuluvia hasselpähkinöitä ja 
filbertspähkinöitä;
– CN-koodeihin 0802 31 ja 0802 32 
kuuluvia saksanpähkinöitä;
– CN-koodiin 0802 50 kuuluvia 
pistaasipähkinöitä;
– CN-koodiin 1212 10 10 kuuluvaa 
johanneksenleipää.
2. Jäsenvaltiot voivat eriyttää tuen 
tuotteiden mukaan tai lisäämällä tai 
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vähentämällä jäljempänä 84 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuja taattuja 
kansallisia aloja (jäljempänä 'taattu 
kansallinen ala'). Tiettynä vuonna 
myönnetyn tuen määrä ei kuitenkaan saa 
olla missään jäsenvaltiossa 84 artiklan 
1 kohdassa mainittua enimmäismäärää 
suurempi.

74 b artikla
Pinta-alat

1. Jäsenvaltio myöntää yhteisön tukea sen 
enimmäismäärän puitteissa, joka 
lasketaan kertomalla sille 3 kohdassa 
vahvistetun taatun kansallisen alan 
hehtaarien määrä keskimääräisen tuen 
määrällä, joka on 120,75 euroa.
2. Käyttöön otetaan 829 229 hehtaarin 
taattu enimmäispinta-ala.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut taatut 
enimmäispinta-alat jaetaan taattuihin 
kansallisiin aloihin seuraavasti:
Belgia 100 ha
Bulgaria 11 984 ha
Saksa 1 500 ha
Ranska 17 300 ha
Kreikka 41 100 ha
Italia 130 100 ha
Kypros 5 100 ha
Luxemburg 100 ha
Unkari 2 900 ha
Alankomaat 100 ha
Itävalta 100 ha
Puola 4 200 ha
Portugali 41 300 ha
Romania 1 645 ha
Slovenia 300 ha
Slovakia 3 100 ha
Espanja 568 200 ha
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Yhdistynyt kuningaskunta 100 ha
4. Jäsenvaltio voi jakaa taatun 
kansallisen alansa osa-aloihin 
puolueettomin perustein erityisesti 
alueellisella tasolla tai suhteessa 
tuotantoon.

74 c artikla
Osa-alojen ylitys

Jos jäsenvaltio jakaa taatun kansallisen 
alansa osa-aloihin ja yksi tai useampi 
osa-ala ylittyy, viljelijäkohtaista alaa, jolle 
yhteisön tukea haetaan, vähennetään 
samassa suhteessa kyseisenä vuonna 
niiden osa-alueiden viljelijöiltä, joissa 
raja on ylitetty. Kyseinen vähennys 
tehdään, kun asianomaisessa 
jäsenvaltiossa ne osa-alueiden alat, joilla 
rajoja ei ole ylitetty, on jaettu uudelleen 
osa-alueille, joilla kyseiset rajat on 
ylitetty.

74 d artikla
Tukikelpoisuus

1. Yhteisön tuen maksaminen edellyttää 
erityisesti vähimmäispalstakoon ja 
puutiheyden noudattamista.
2. Hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä 
markkinajärjestelystä 18 päivänä 
toukokuuta 1972 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1035/72(30) 
14 artiklassa tarkoitettuihin 
parannussuunnitelmiin kuuluvat alat 
voivat saada tämän järjestelmän mukaista 
tukea sitä vuotta, jona 
parannussuunnitelman voimassaolo 
päättyy, seuraavan vuoden 1 päivästä 
tammikuuta.
3. Jäsenvaltiot voivat asettaa yhteisön 
tuen myöntämisen edellytykseksi sen, että 
viljelijä kuuluu asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 125 b tai 125 e artiklan 
mukaisesti hyväksyttyyn 
tuottajaorganisaatioon.
4. Sovellettaessa 3 kohdan säännöstä 

Adlib Express Watermark



AM\740091FI.doc 15/51 PE412.069v01-00

FI

jäsenvaltiot voivat päättää maksaa 
1 kohdassa tarkoitetun tuen 
tuottajaorganisaatiolle sen jäsenten 
puolesta. Tuottajaorganisaation saaman 
tuen määrä on maksettava organisaation 
jäsenille. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
valtuuttaa tuottajaorganisaation 
vähentämään yhteisön myöntämästä tuen 
määrästä enintään kahden prosentin 
korvauksena jäsenilleen toimittamista 
palveluista.

74 e artikla
Kansalliset tuet

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää yhteisön 
tuen lisäksi kansallista tukea enintään 
120,75 euroa hehtaaria kohden 
vuosittain.
2. Tätä kansallista tukea voidaan myöntää 
ainoastaan yhteisön tukea saaville aloille.
3. Jäsenvaltiot voivat asettaa kansallisen 
tuen myöntämisen edellytykseksi sen, että 
viljelijä kuuluu asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 125 b tai 125 e artiklan 
mukaisesti hyväksyttyyn 
tuottajaorganisaatioon.

Or. es

Tarkistus 689
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 luku – 1 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

74 artikla
Tuen edellytykset ja määrä

1. Energiakasveille kylvetyille aloille 
myönnetään tukea 45 euroa hehtaaria 
kohden tässä luvussa säädetyin 
edellytyksin.
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Energiakasveilla tarkoitetaan 
viljelykasveja, joita toimitetaan pääasiassa 
seuraavien energiatuotteiden tuotantoon:
– liikenteen biopolttoaineiden ja muiden 
uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/30/EY(31) 
2 artiklan 2 kohdassa mainitut 
biopolttoaineiksi katsottavat tuotteet;
– biomassasta tuotettu sähkö- ja 
lämpöenergia.
2. Tukea myönnetään ainoastaan aloille, 
joiden tuotannosta on tehty viljelijän ja 
jalostusteollisuuden välinen sopimus, 
paitsi jos viljelijä toteuttaa jalostuksen itse 
tilallaan.

74 b artikla
Pinta-alat

1. Käyttöön otetaan 1 500 000 hehtaarin 
taattu enimmäispinta-ala, josta tukea 
voidaan maksaa.
2. Jos pinta-ala, jolle tukea haetaan, 
ylittää taatun enimmäispinta-alan, 
viljelijäkohtaista alaa, jolle tukea 
haetaan, vähennetään suhteessa 
kyseisenä vuonna 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

74 c artikla
Energiakasvien luettelon 

uudelleentarkastelu
Tuotteita voidaan lisätä 74 a artiklaan tai 
poistaa siitä 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. ro

Perustelu

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
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sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta decat 1,48 %; mai mult 
pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 50% 
din sprijinul lor direct.

Tarkistus 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 luku – 1 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 A JAKSO
DURUMVEHNÄN ERITYINEN 

LAATUPALKKIO
74 a artikla

Soveltamisala
CN-koodiin 1001 10 00 kuuluvan 
durumvehnän tuottajille myönnetään 
tukea tässä jaksossa vahvistetuin 
edellytyksin.

74 b artikla
Määrä ja tukikelpoisuus

1. Tuen määrä on 40 euroa hehtaaria 
kohden.
2. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että käytetään tietty määrä 
tuotantoalueella korkealaatuisiksi 
suurimoiden ja pastavalmisteiden 
tuotannossa tunnustettujen lajikkeiden 
varmennettuja siemeniä.

74 c artikla
Pinta-alat

1. Tukea myönnetään kansallisille 
perusaloille perinteisillä tuotantoalueilla.
Perusalat ovat seuraavat:
Bulgaria 21 800 ha
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Kreikka 17 000 ha
Espanja 594 000 ha
Ranska 208 000 ha
Italia 1 646 000 ha
Kypros 6 183 ha
Unkari 2 500 ha
Itävalta 7 000 ha
Portugali 118 000 ha
2. Jäsenvaltio voi jakaa perusalansa osa-
aloihin määrittelemiensä puolueettomin 
perustein.

74 d artikla
Pinta-alan ylitys

1. Jos pinta-ala, jolle tukea haetaan, 
ylittää perusalan, viljelijäkohtaista alaa, 
jolle tukea haetaan, vähennetään samassa 
suhteessa kyseisenä vuonna.
2. Jos jäsenvaltio jakaa perusalansa osa-
aloihin, ensimmäisen kohdan mukaista 
vähennystä sovelletaan ainoastaan niiden 
osa-alueiden viljelijöihin, joilla raja on 
ylittynyt. Kyseinen vähennys tehdään, kun 
asianomaisessa jäsenvaltiossa ne osa-
alueiden alat, joilla rajoja ei ole ylitetty, 
on jaettu uudelleen osa-alueille, joilla 
kyseiset rajat on ylitetty.

Or. es

Perustelu

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.
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Tarkistus 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 luku – 1 b jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 B JAKSO
VALKUAISKASVIPALKKIO

74 e artikla
Soveltamisala

Tukea myönnetään valkuaiskasvien 
tuottajille tässä luvussa säädetyin 
edellytyksin.
Valkuaiskasveilla tarkoitetaan:
– CN-koodiin 0713 10 kuuluvia herneitä;
– CN-koodiin 0713 50 kuuluvia 
härkäpapuja;
– CN-koodiin ex 1209 29 50 kuuluvia 
makeita lupiineja.

74 f artikla
Määrä ja tukikelpoisuus

Tuki on 55,57 euroa hehtaarilta 
valkuaiskasveja, joiden sato on korjattu 
maitotuleentumisasteen saavuttamisen 
jälkeen.
Kasvit, jotka on kasvatettu 
täysimääräisesti kylvetyillä ja paikallisten 
vaatimusten mukaisesti viljellyillä aloilla 
mutta jotka eivät saavuta 
maitotuleentumisastetta asianomaisen 
jäsenvaltion tunnustamien 
poikkeuksellisten sääolojen vuoksi, ovat 
kuitenkin tukikelpoisia edellyttäen, että 
kyseisiä aloja ei käytetä mihinkään 
muuhun tarkoitukseen ennen kyseistä 
kasvuvaihetta.

74 g artikla
Pinta-ala

1. Käyttöön otetaan 1 600 000 hehtaarin 
taattu enimmäispinta-ala, josta tukea 
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voidaan maksaa.
2. Jos pinta-ala, jolle tukea haetaan, 
ylittää taatun enimmäispinta-alan, 
viljelijäkohtaista alaa, jolle tukea 
haetaan, vähennetään suhteessa 
kyseisenä vuonna suorien tukien 
hallintokomitean menettelyä noudattaen.

Or. es

Perustelu

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Tarkistus 692
Kyösti Virrankoski 

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) 66,32 euroa markkinointivuosina 
2009/2010 ja 2010/2011;

a) 66,32 euroa markkinointivuosina 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 ja 
2012/2013;

Or. en

Perustelu

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Tarkistus 693
Kyösti Virrankoski 

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) 33,16 euroa markkinointivuosina Poistetaan.
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2011/2012 ja 2012/2013.

Or. en

Perustelu

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Tarkistus 694
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi
77 artikla

Komission teksti Tarkistus

CN-koodiin 5201 00 kuuluvan puuvillan 
tuottajille myönnetään tukea tässä jaksossa
vahvistetuin edellytyksin.

CN-koodiin 5201 00 kuuluvan puuvillan 
tuottajille myönnetään tukea neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 637/2008
vahvistetuin edellytyksin.

Or. es

Tarkistus 695
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi
78 artikla

Komission teksti Tarkistus

78 artikla Poistetaan.
Edellytykset

1. Tukea myönnetään puuvillan 
tukikelpoiselle viljelyalalle hehtaaria 
kohden. Jotta viljelyalalle voidaan 
myöntää tukea, sen on sijaittava 
jäsenvaltion puuvillantuotantoon 
hyväksymällä maatalousmaalla ja sille on 
pitänyt kylvää hyväksyttyjä lajikkeita, 
jotka tosiasiallisesti korjataan 
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tavanomaisissa kasvuolosuhteissa.
Edellä 77 artiklassa tarkoitettu tuki 
maksetaan virheettömästä, kunnollisesta 
ja myyntikelpoisesta puuvillasta.
2. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
1 kohdassa tarkoitettu maa ja lajikkeet 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen vahvistettavien 
yksityiskohtaisten sääntöjen ja 
edellytysten mukaisesti.

Or. es

Perustelu

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Tarkistus 696
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi
79 artikla

Komission teksti Tarkistus

79 artikla Poistetaan.
Perusalat ja määrät
1. Vahvistetaan kansalliset perusalat 
seuraavasti:
– Bulgaria: 10 237 ha,
– Kreikka: 370 000 ha,
– Espanja: 70 000 ha,
– Portugali: 360 ha.
2. Tuen määrät tukikelpoista hehtaaria 
kohden ovat seuraavat:
– Bulgaria: 263 euroa,
– Kreikka: 594 euroa 300 000 hehtaarille 
ja 342,85 euroa lopuille 70 000 
hehtaarille,
– Espanja: 1 039 euroa,
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– Portugali: 556 euroa.
3. Jos puuvillan tukikelpoinen viljelyala 
ylittää jossain jäsenvaltiossa jonakin 
vuonna 1 kohdassa vahvistetun 
perusalan, kyseisen jäsenvaltion 
2 kohdassa tarkoitettua tukea 
vähennetään suhteessa perusalan 
ylitykseen.
Kreikan osalta sovelletaan kuitenkin 
suhteellista vähennystä siihen tuen 
määrään, joka on vahvistettu kansallisen 
perusalan 70 000 hehtaarin suuruiselle 
osalle, jotta noudatettaisiin 
202,2 miljoonan euron kokonaismäärää.
4. Tämän artiklan täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
vahvistetaan 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 697
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

80 artikla Poistetaan.
Hyväksytyt toimialakohtaiset 

organisaatiot
1. Tässä jaksossa 'hyväksytyllä 
toimialakohtaisella organisaatiolla' 
tarkoitetaan oikeussubjektia, jonka 
muodostavat puuvillaa tuottavat viljelijät 
ja vähintään yksi siementenpoistaja ja 
joka hoitaa seuraavanlaisia tehtäviä:
– avustaminen puuvillan markkinoille 
saattamisen koordinoinnin 
parantamisessa erityisesti selvitysten ja 
markkinatutkimusten avulla;
– yhteisön sääntöjen mukaisten 
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vakiosopimusten laatiminen,
– tuotannon suuntaaminen tuotteisiin, 
jotka vastaavat paremmin markkinoiden 
tarpeita ja kuluttajien kysyntää erityisesti 
laadun ja kuluttajansuojan suhteen;
– tuotteen laadun parantamiseen 
tähtäävien menettelyjen ja keinojen 
uudistaminen;
– markkinointistrategioiden kehittäminen 
laatusertifiointijärjestelmillä tapahtuvaan 
puuvillan myynninedistämiseen.
2. Jäsenvaltion, jonka alueelle 
siementenpoistajat ovat sijoittautuneet, on 
hyväksyttävä 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
vahvistettavia perusteita noudattavat 
toimialakohtaiset organisaatiot.

Or. es

Tarkistus 698
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi
81 artikla

Komission teksti Tarkistus

81 artikla Poistetaan.
Tuen maksaminen

1. Viljelijöille myönnetään tukea 
tukikelpoista hehtaaria kohden 
79 artiklan mukaisesti.
2. Hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation jäseninä oleville viljelijöille 
myönnetään 79 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn perusalan rajoissa tukea 
tukikelpoista hehtaaria kohden 
korotettuna kolmella eurolla.

Or. es
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Tarkistus 699
Giuseppe Castiglione 

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään enintään viitenä 
peräkkäisenä vuotena siitä 
markkinointivuodesta lähtien, jonka 
aikana saavutetaan 1 kohdassa tarkoitettu 
50 prosentin kynnys, mutta ei 
markkinointivuoden 2013/2014 jälkeen.

2. Tukea myönnetään 
markkinointivuoteen 2013/2014 asti.

Or. it

Perustelu

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti alla ristrutturazione.

Tarkistus 700
Sergio Berlato 

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään enintään viitenä 
peräkkäisenä vuotena siitä 
markkinointivuodesta lähtien, jonka 
aikana saavutetaan 1 kohdassa tarkoitettu 
50 prosentin kynnys, mutta ei 
markkinointivuoden 2013/2014 jälkeen.

2. Tukea myönnetään 
markkinointivuoteen 2013/2014 asti.

Or. it
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Perustelu

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.

Tarkistus 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään enintään viitenä 
peräkkäisenä vuotena siitä 
markkinointivuodesta lähtien, jonka 
aikana saavutetaan 1 kohdassa tarkoitettu 
50 prosentin kynnys, mutta ei 
markkinointivuoden 2013/2014 jälkeen.

2. Tukea myönnetään 
markkinointivuoteen 2013/2014 asti.

Or. it

Perustelu

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento conseguenti alla ristrutturazione.

Tarkistus 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 luku – 4 a jakso (uusi) – 84 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 A JAKSO
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VALKUAISKASVIPALKKIO
84 a artikla

Soveltamisala
Tukea myönnetään valkuaiskasvien 
tuottajille tässä artiklassa säädetyin 
edellytyksin. Valkuaiskasveilla 
tarkoitetaan:
– CN-koodiin 0713 10 kuuluvia herneitä;
– CN-koodiin 0713 50 kuuluvia 
härkäpapuja;
– CN-koodiin ex 1209 29 50 kuuluvia 
makeita lupiineja;
– sinimailasta ja sinimailas-ruohoseosta;
– apila ja rehuapila.

Or. de

Perustelu

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern.
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert und der Prämienbetrag erhöht werden.

Tarkistus 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 luku – 4 a jakso (uusi) – 84 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

84 b artikla
Määrä ja tukikelpoisuus

Tuki on 80 euroa hehtaarilta 
härkäpavuille, makeille lupiineille ja 
herneille, joiden sato on korjattu 
maitotuleentumisasteen saavuttamisen 
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jälkeen. Kasvit, jotka on kasvatettu 
täysimääräisesti kylvetyillä ja paikallisten 
vaatimusten mukaisesti viljellyillä aloilla 
mutta jotka eivät saavuta 
maitotuleentumisastetta asianomaisen 
jäsenvaltion tunnustamien 
poikkeuksellisten sääolojen vuoksi, ovat 
kuitenkin tukikelpoisia edellyttäen, että 
kyseisiä aloja ei käytetä mihinkään 
muuhun tarkoitukseen ennen kyseistä 
kasvuvaihetta.
Palkkio on 80 euroa hehtaarilta apila- ja 
sinimailaskylvölle, jos ala niitetään 
vähintään kahdesti vuodessa ja 
niittämisestä saatu tuotos käytetään 
rehuna.

Or. de

Tarkistus 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 luku – 4 a jakso (uusi) – 84 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

84 c artikla
Pinta-ala

1. Käyttöön otetaan 2 000 000 hehtaarin 
taattu enimmäispinta-ala, josta tukea 
voidaan maksaa.
2. Jos pinta-ala, jolle tukea haetaan, 
ylittää taatun enimmäispinta-alan, 
viljelijäkohtaista alaa, jolle tukea 
haetaan, vähennetään suhteessa 
kyseisenä vuonna 144 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. de
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Tarkistus 705
Giuseppe Castiglione 

Ehdotus asetukseksi
85 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Sovellettaessa 56 artiklan 1 kohtaa tai 
117 artiklan 1 kohtaa siirtymäkauden 
pinta-alatukea voidaan myöntää 
kyseisissä säännöksissä tarkoitettuna 
kautena tässä jaksossa säädetyin 
edellytyksin viljelijöille, jotka tuottavat 
jalostukseen toimitettavia tomaatteja.

Poistetaan.

2. Sovellettaessa 56 artiklan 2 kohtaa tai 
117 artiklan 2 kohtaa siirtymäkauden 
pinta-alatukea voidaan myöntää 
kyseisissä säännöksissä tarkoitettuna 
kautena tässä jaksossa säädetyin 
edellytyksin viljelijöille, jotka tuottavat 
yhtä tai useampaa jäsenvaltioiden 
määrittelemää, 56 artiklan 2 kohdan 
kolmannessa alakohdassa lueteltua 
hedelmä- ja vihannestuotetta, jotka 
toimitetaan jalostukseen.

Or. it

Tarkistus 706
Sergio Berlato 

Ehdotus asetukseksi
85 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Sovellettaessa 56 artiklan 1 kohtaa tai 
117 artiklan 1 kohtaa siirtymäkauden 
pinta-alatukea voidaan myöntää 
kyseisissä säännöksissä tarkoitettuna 
kautena tässä jaksossa säädetyin 
edellytyksin viljelijöille, jotka tuottavat 
jalostukseen toimitettavia tomaatteja.

Poistetaan.

2. Sovellettaessa 56 artiklan 2 kohtaa tai 

Adlib Express Watermark



PE412.069v01-00 30/51 AM\740091FI.doc

FI

117 artiklan 2 kohtaa siirtymäkauden 
pinta-alatukea voidaan myöntää 
kyseisissä säännöksissä tarkoitettuna 
kautena tässä jaksossa säädetyin 
edellytyksin viljelijöille, jotka tuottavat 
yhtä tai useampaa jäsenvaltioiden 
määrittelemää, 56 artiklan 2 kohdan 
kolmannessa alakohdassa lueteltua 
hedelmä- ja vihannestuotetta, jotka 
toimitetaan jalostukseen.

Or. it

Perustelu

Soppressione dell'articolo 56

Tarkistus 707
Giuseppe Castiglione 

Ehdotus asetukseksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
tuen määrä jokaista hehtaaria kohden, 
jolla kasvatetaan tomaatteja ja kutakin 
56 artiklan 2 kohdan kolmannessa 
alakohdassa lueteltua hedelmä- ja 
vihannestuotetta.

Poistetaan.

2. Tuen kokonaismäärä ei missään 
tapauksessa saa ylittää 53 artiklan 
2 kohdan tai 117 artiklan mukaisesti 
vahvistettua enimmäismäärää.
3. Tukea myönnetään ainoastaan 
sellaisten alueiden osalta, joiden 
tuotantoon sovelletaan sopimusta, joka 
koskee jalostusta joksikin asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan 
j alakohdassa luetelluista tuotteista.
4. Jäsenvaltiot voivat asettaa yhteisön 
tuen myöntämisen edellytykseksi muita 
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puolueettomia ja syrjimättömiä perusteita, 
mukaan lukien sen, että viljelijä kuuluu 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
125 b artiklan mukaisesti hyväksyttyyn 
tuottajaorganisaatioon tai 125 d artiklan 
mukaisesti hyväksyttyyn 
tuottajaryhmittymään.

Or. it

Tarkistus 708
Sergio Berlato 

Ehdotus asetukseksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
tuen määrä jokaista hehtaaria kohden, 
jolla kasvatetaan tomaatteja ja kutakin 
56 artiklan 2 kohdan kolmannessa 
alakohdassa lueteltua hedelmä- ja 
vihannestuotetta.

Poistetaan.

2. Tuen kokonaismäärä ei missään 
tapauksessa saa ylittää 53 artiklan 
2 kohdan tai 117 artiklan mukaisesti 
vahvistettua enimmäismäärää.
3. Tukea myönnetään ainoastaan 
sellaisten alueiden osalta, joiden 
tuotantoon sovelletaan sopimusta, joka 
koskee jalostusta joksikin asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan 
j alakohdassa luetelluista tuotteista.
4. Jäsenvaltiot voivat asettaa yhteisön 
tuen myöntämisen edellytykseksi muita 
puolueettomia ja syrjimättömiä perusteita, 
mukaan lukien sen, että viljelijä kuuluu 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
125 b artiklan mukaisesti hyväksyttyyn 
tuottajaorganisaatioon tai 125 d artiklan 
mukaisesti hyväksyttyyn 
tuottajaryhmittymään.
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Or. it

Perustelu

Soppressione de ll'articolo 56

Tarkistus 709
Bogdan Golik 

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirtymäkauden pinta-alatukea 
sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2012 
päättyvällä kaudella CN-koodiin 
0810 10 00 kuuluviin mansikoihin ja CN-
koodiin 0810 20 10 kuuluviin vadelmiin, 
jotka toimitetaan jalostettavaksi.

1. Siirtymäkauden pinta-alatukea 
sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2012 
päättyvällä kaudella CN-koodiin 
0810 10 00 kuuluviin mansikoihin ja CN-
koodiin 0810 20 10 kuuluviin vadelmiin, 
jotka toimitetaan jalostettavaksi. 
Siirtymäkauden tukea voidaan jatkaa 
vuoteen 2015 asti.

Or. pl

Perustelu

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru.
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Tarkistus 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pähkinöille myönnettävä erityistuki
Pähkinöiden erityismaksut säilytetään 
vuoteen 2013 asti asetuksen (EY) N:o 
1882/2003 83–86 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 711
Neil Parish 

Ehdotus asetukseksi
7 jakso – 88–96 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 JAKSO Poistetaan.
LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOT
(koko jakso)

Or. en

Perustelu

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Tarkistus 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
7 jakso – 88–96 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 JAKSO Poistetaan.
LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOT
(koko jakso)

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 713
Mairead McGuinness 

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euroopan parlamentin 19. kesäkuuta 
2008 antamaan Euroopan lampaan- ja 
vuohenliha-alan tulevaisuutta koskevaan 
päätöslauselmaan sisältyvät suositukset 
on pantava täytäntöön.
_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Tarkistus 714
Liam Aylward 

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euroopan unionissa on otettava 
käyttöön lampaanlihatuotteita koskeva 
pakollinen yhteisön logoon perustuva 
merkintäjärjestelmä.

Or. en

Perustelu

An EU labelling system for sheep-meat products would allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Tarkistus 715
Neil Parish 

Ehdotus asetukseksi
8 jakso – 97–108 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 JAKSO Poistetaan.
NAUDANLIHAPALKKIOT
(koko jakso)

Or. en

Perustelu

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Tarkistus 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
8 jakso – 97–108 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 JAKSO Poistetaan.
NAUDANLIHAPALKKIOT
(koko jakso)

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 717
Ioannis Gklavakis

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 luku – 8 a jakso (uusi) – 108 a–d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 A JAKSO
TUPAKKATUKI

108 a artikla
Soveltamisala

CN-koodiin 2401 kuuluvaa 
raakatupakkaa tuottaville viljelijöille 
voidaan myöntää satovuosina 2010, 2011
ja 2012 tukea tässä luvussa vahvistetuin 
edellytyksin.

108 b artikla
Tukikelpoisuus

Tuki myönnetään viljelijöille, jotka saivat 
tupakkapalkkion asetuksen (ETY) 
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N:o 2075/92 mukaisesti kalenterivuosina 
2000, 2001 ja 2002, ja viljelijöille, jotka 
ovat saaneet tupakantuotantokiintiöitä 
1 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän 
joulukuuta 2005 välisenä aikana. Tuen 
myöntämisen edellytykset ovat seuraavat:
a) tupakan on tultava komission 
asetuksen (EY) N:o 2848/98 liitteessä II 
tarkoitetulta tuotantoalueelta;
b) asetuksessa (EY) N:o 2848/98 
vahvistettujen laatuvaatimusten on 
täytyttävä;
c) viljelijän on toimitettava tupakanlehdet 
ensimmäisen jalostusasteen yritykselle 
viljelysopimuksen perusteella;
d) tukea on myönnettävä ottaen huomioon 
tuottajien tasapuolinen kohtelu ja/tai 
puolueettomien perusteiden mukaisesti, 
joita ovat esimerkiksi tupakantuottajien 
toimiminen tavoite 1 -alueilla tai tietyn 
laadun lajikkeiden tuottaminen.

108 c artikla
Määrät

Koko tuen enimmäismäärä, joka kattaa 
myös 111 artiklassa tarkoitettuun yhteisön 
tupakkarahastoon siirrettävät määrät, on 
seuraava:

(milj. Euroa)

2010–2012
Saksa 21,287
Espanja 70,599
Ranska 48,217
Italia (Pugliaa 
lukuun 
ottamatta)

189,366

Portugali 8,468
2009–2012

Unkari p.m.
Bulgaria p.m.
Romania p.m.
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Puola p.m.
108 d artikla

Siirrot yhteisön tupakkarahastoon
Tämän luvun mukaisesti myönnetystä 
tuesta käytetään asetuksen (ETY) 
N:o 2075/92 13 artiklassa säädetyn 
yhteisön tupakkarahaston tiedotustoimien 
rahoitukseen 5 prosenttia 
kalenterivuosina 2010–2012.

Or. el

Perustelu

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003. Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Tarkistus 718
Bogdan Golik 

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on 
uusien jäsenvaltioiden käytettävissä 
31 päivään joulukuuta 2013. Uusien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
aikomuksestaan lopettaa järjestelmän 
soveltaminen viimeistään viimeisen 
soveltamisvuoden 1 päivänä elokuuta.

3. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on 
uusien jäsenvaltioiden käytettävissä 
31 päivään joulukuuta 2013. Lisäksi on 
mahdollista säilyttää yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmä mahdollisten 
muutosten jälkeen yhtenä vuoden 2013 
jälkeen sovellettavana vaihtoehtona 
uusissa jäsenvaltioissa. Uusien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
aikomuksestaan lopettaa järjestelmän 
soveltaminen viimeistään viimeisen 
soveltamisvuoden 1 päivänä elokuuta.

Or. pl
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Perustelu

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku.

Tarkistus 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
soveltamisajan päättymisen jälkeen
suorien tukien järjestelmää sovelletaan
asiaa koskevien yhteisön sääntöjen 
mukaisesti sekä liittymisasiakirjoissa ja 
sen jälkeen annetussa yhteisön 
lainsäädännössä kullekin suoralle tuelle 
vahvistettujen määrällisten muuttujien 
perusteella, joita ovat esimerkiksi 
perusala, palkkioiden enimmäismäärät ja 
taatut enimmäismäärät. Asianomaisia 
vuosia koskevia 110 artiklassa 
vahvistettuja prosenttiosuuksia 
sovelletaan.

4. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
soveltamisajan päättymisen jälkeen 
sovelletaan samaa yhtenäisen suoran tuen 
järjestelmää kuin muissa jäsenvaltioissa.

Or. pl

Perustelu

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.
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Tarkistus 720
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
112 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

112 a artikla
Kansallinen varanto

1. Tilatukijärjestelmää soveltavat 
jäsenvaltiot luovat kansallisen varannon, 
joka sisältää liitteessä VIII a asetettujen 
enimmäismäärien ja kyseisenä vuonna 
todella maksettujen suorien tukien 
kokonaisarvon välisen erotuksen.
2. Jäsenvaltiot voivat puolueettomia 
perusteita noudattaen käyttää tätä 
kansallista varantoa myöntääkseen tukea 
68 artiklassa tarkoitettujen toimien 
täytäntöönpanoon siten, että taataan 
viljelijöiden yhtäläinen kohtelu ja 
vältetään markkinaperiaatteiden 
rikkominen ja kaikenlainen kilpailun 
vääristyminen.

Or. en

Perustelu

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003.

Tarkistus 721
Hynek Fajmon 

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä II olevassa B ja C kohdassa b) liitteessä II olevassa B kohdassa
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tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2011.

tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2011;

Or. en

Tarkistus 722
Bogdan Golik

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä II olevassa B ja C kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2011.

b) liitteessä II olevassa B kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2011;

Or. pl

Perustelu

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.

Tarkistus 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä II olevassa B ja C kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2011.

b) liitteessä II olevassa B kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2011;

Or. en
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Perustelu

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Tarkistus 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) liitteessä II olevassa C kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2016;

Or. en

Tarkistus 725
Bogdan Golik

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) liitteessä II olevassa C kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2013;

Or. pl

Tarkistus 726
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) liitteessä II olevassa C kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
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1 päivästä tammikuuta 2013;

Or. en

Perustelu

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Tarkistus 727
Bogdan Golik 

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä II olevassa B ja C kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2014.

b) liitteessä II olevassa B kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2014;

Or. pl

Tarkistus 728
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä II olevassa B ja C kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2014.

b) liitteessä II olevassa B kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2014, mutta C 
kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia 
sovelletaan Romanian ja Bulgarian 
tapauksessa vuodesta 2016 alkaen.

Or. ro
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Perustelu

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Tarkistus 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä II olevassa B ja C kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2014.

b) liitteessä II olevassa B kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2014;

Or. en

Tarkistus 730
Bogdan Golik 

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) liitteessä II olevassa C kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2016;

Or. pl

Tarkistus 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) liitteessä II olevassa C kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
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1 päivästä tammikuuta 2016;

Or. en

Tarkistus 732
Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi
123 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maatalousrahastosta rahoitettaviin 
maaseudun kehittämisohjelmiin 
kuuluviin toimenpiteisiin on tupakan 
tuotantoalueilla saatavilla 
varainhoitovuodesta 2011 alkaen yhteisön 
lisätukena 484 miljoonaa euroa 
kalenterivuotta kohden niitä jäsenvaltioita 
varten, joissa tupakantuottajat saivat 
vuosina 2000, 2001 ja 2002 asetuksen 
(ETY) N:o 2075/92 mukaista tukea.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production.

Tarkistus 733
Ioannis Gklavakis

Ehdotus asetukseksi
123 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maatalousrahastosta rahoitettaviin 
maaseudun kehittämisohjelmiin 
kuuluviin toimenpiteisiin on tupakan 
tuotantoalueilla saatavilla 
varainhoitovuodesta 2011 alkaen yhteisön 
lisätukena 484 miljoonaa euroa 
kalenterivuotta kohden niitä jäsenvaltioita 

Poistetaan.
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varten, joissa tupakantuottajat saivat 
vuosina 2000, 2001 ja 2002 asetuksen 
(ETY) N:o 2075/92 mukaista tukea.

Or. el

Perustelu

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.

Tarkistus 734
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
123 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maatalousrahastosta rahoitettaviin 
maaseudun kehittämisohjelmiin kuuluviin 
toimenpiteisiin on tupakan tuotantoalueilla 
saatavilla varainhoitovuodesta 2011 alkaen 
yhteisön lisätukena 484 miljoonaa euroa 
kalenterivuotta kohden niitä jäsenvaltioita 
varten, joissa tupakantuottajat saivat 
vuosina 2000, 2001 ja 2002 asetuksen 
(ETY) N:o 2075/92 mukaista tukea.

Maatalousrahastosta rahoitettaviin 
maaseudun kehittämisohjelmiin kuuluviin 
toimenpiteisiin voidaan kyseisten 
jäsenvaltioiden tupakan tuotantoalueilla 
osoittaa jäsenvaltioiden ehdottoman ja 
yksinomaisen valinnan nojalla 
varainhoitovuodesta 2011 alkaen yhteisön 
lisätukena enintään 484 miljoonaa euroa 
kalenterivuotta kohden. Kyseisiä siirtoja 
voivat toteuttaa vain ne tähän valintaan 
päätyneet jäsenvaltiot, joissa 
tupakantuottajat saivat vuosina 2000, 2001 
ja 2002 asetuksen (ETY) N:o 2075/92 
mukaista tukea.

Or. el

Perustelu

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα επιλογής 
του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και οι άλλοι 
Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•
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Tarkistus 735
Brian Simpson, Neil Parish

Ehdotus asetukseksi – acte modificatif
132 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 378/2007
1 artikla  5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asetuksen (EY) N:o xxx/2008 (tämä 
asetus) 7 artiklan soveltamisesta johtuvat 
viljelijään sovellettavat mukauttamisen 
määrät, joista on vähennetty 
5 prosenttiyksikköä, on vähennettävä 
jäsenvaltion tämän artiklan 4 kohdan 
mukaisesti soveltamasta vapaaehtoisen 
mukauttamisen määrästä. Sekä 
vähennettävän prosenttimäärän että 
vapaaehtoisen mukauttamisen lopullisen 
määrän on oltava vähintään 0.”

5. Asetuksen (EY) N:o xxx/2008 (tämä 
asetus) 7 artiklan soveltamisesta johtuvat 
viljelijään sovellettavat mukauttamisen 
määrät, joista on vähennetty 
5 prosenttiyksikköä, on vähennettävä 
jäsenvaltion tämän artiklan 4 kohdan 
mukaisesti soveltamasta vapaaehtoisen 
mukauttamisen määrästä. Sekä 
vähennettävän prosenttimäärän että 
vapaaehtoisen mukauttamisen lopullisen 
määrän on oltava vähintään 0.” Mitkään 
mukautukset eivät kuitenkaan saa johtaa 
maaseudun kehittämisohjelmille 
maaseuturahastosta (Feader) jo 
myönnettyjen, komission virallisessa 
päätöksessä hyväksyttyjen määrien 
vähenemiseen.

Or. en

Perustelu

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.
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Tarkistus 736
Alyn Smith 

Ehdotus asetukseksi – acte modificatif
132 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 378/2007
1 artikla  5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asetuksen (EY) N:o xxx/2008 (tämä 
asetus) 7 artiklan soveltamisesta johtuvat 
viljelijään sovellettavat mukauttamisen 
määrät, joista on vähennetty 
5 prosenttiyksikköä, on vähennettävä 
jäsenvaltion tämän artiklan 4 kohdan 
mukaisesti soveltamasta vapaaehtoisen 
mukauttamisen määrästä. Sekä 
vähennettävän prosenttimäärän että 
vapaaehtoisen mukauttamisen lopullisen 
määrän on oltava vähintään 0.”

5. Asetuksen (EY) N:o xxx/2008 (tämä 
asetus) 7 artiklan soveltamisesta johtuvat 
viljelijään sovellettavat mukauttamisen 
määrät, joista on vähennetty 
5 prosenttiyksikköä, on vähennettävä 
jäsenvaltion tämän artiklan 4 kohdan 
mukaisesti soveltamasta vapaaehtoisen 
mukauttamisen määrästä. Sekä 
vähennettävän prosenttimäärän että 
vapaaehtoisen mukauttamisen lopullisen 
määrän on oltava vähintään 0.” Mitkään 
mukautukset eivät kuitenkaan saa johtaa 
maaseudun kehittämisohjelmille 
maaseuturahastosta (Feader) jo 
myönnettyjen, komission virallisessa 
päätöksessä hyväksyttyjen määrien 
vähenemiseen.

Or. en

Perustelu

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.
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Tarkistus 737
Bogdan Golik 

Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen asetuksen 66, 67, 68, 68 a ja 
69 artiklaa ja 70 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa sekä IV osaston 1 lukua 
(durumvehnä) 2 lukua, 
(valkuaiskasvipalkkio), 4 lukua 
(pähkinöiden pinta-alatuki), 8 lukua, 
(energiakasvit), 9 lukua (siementuki), 
10 lukua (peltokasvien pinta-alatuki), 
10 b lukua (tuki oliivitarhoille), 10 c lukua 
(tupakkatuki) ja 10 d lukua (humalan pinta-
alatuki) sovelletaan kuitenkin vielä vuonna 
2009.

Kyseisen asetuksen 66, 67, 68, 68 a ja 
69 artiklaa ja 70 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa sekä IV osaston 1 lukua 
(durumvehnä) 2 lukua, 
(valkuaiskasvipalkkio), 4 lukua 
(pähkinöiden pinta-alatuki), 8 lukua, 
(energiakasvit), 9 lukua (siementuki), 
10 lukua (peltokasvien pinta-alatuki), 
10 b lukua (tuki oliivitarhoille), 10 c lukua 
(tupakkatuki) ja 10 d lukua (humalan pinta-
alatuki) sovelletaan kuitenkin vielä vuonna 
2009. Edelleen sovelletaan lukua 8
(energiakasvit).

Or. pl

Perustelu

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Tarkistus 738
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen asetuksen 66, 67, 68, 68 a ja 
69 artiklaa ja 70 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa sekä IV osaston 1 lukua 
(durumvehnä) 2 lukua, 
(valkuaiskasvipalkkio), 4 lukua 

Kyseisen asetuksen 66, 67, 68, 68 a ja 
69 artiklaa ja 70 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa sekä IV osaston 1 lukua 
(durumvehnä) 2 lukua, 
(valkuaiskasvipalkkio), 4 lukua 
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(pähkinöiden pinta-alatuki), 8 lukua, 
(energiakasvit), 9 lukua (siementuki), 
10 lukua (peltokasvien pinta-alatuki), 
10 b lukua (tuki oliivitarhoille), 10 c lukua 
(tupakkatuki) ja 10 d lukua (humalan pinta-
alatuki) sovelletaan kuitenkin vielä vuonna 
2009.

(pähkinöiden pinta-alatuki), 8 lukua, 
(energiakasvit), 9 lukua (siementuki), 
10 lukua (peltokasvien pinta-alatuki), 
10 c lukua (tupakkatuki) ja 10 d lukua 
(humalan pinta-alatuki) sovelletaan 
kuitenkin vielä vuonna 2009.

Or. es

Perustelu

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.

Tarkistus 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ehdotus asetukseksi
133 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

133 a artikla
Noudattamisesta aiheutuvat kustannukset
Komissio toteuttaa tutkimuksen, jossa 
arvioidaan EU:n lainsäädännön, siltä 
osin kuin se ylittää tuontituotteisiin 
sovellettavat normit, noudattamisesta 
ympäristön, eläinten hyvinvoinnin ja 
elintarviketurvallisuuden aloilla 
viljelijöille aiheutuvia todellisia 
kustannuksia. Tämä lainsäädäntö koskee 
muun muassa liitteen II asetuksia ja 
direktiivejä huolimatta täydentävästä 
järjestelmästä sekä liitteessä III 
määritellyistä normeista, jotka on 
määritelty hyvän maatalouden ja 
ympäristön vaatimuksiksi (GAEC), jotka 
ovat myös osa täydentäviä ehtoja.
Komission tutkimuksessa arvioidaan 
edellä esitetyn lainsäädännön 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa 
aiheutuvat kustannukset. Kustannukset 
voivat vaihdella jäsenvaltioissa ja jopa 
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alueilla ilmastoa, geologisia piirteitä, 
tuotantoa, taloutta ja sosiaalisia seikkoja 
sekä tuotannon ominaispiirteitä 
koskevista eroista johtuen.

Or. en

Perustelu

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens.

Adlib Express Watermark


	740091fi.doc

