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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi viljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti 
maksettavien suorien tukien järjestelmää koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä
(KOM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0306),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan ja 299 artiklan 2 kohdan, 
joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0240/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi (tukien 
mukauttaminen) tavoitteena saavuttaa 
parempi tasapaino kestävän maatalouden 
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maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5 000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus.

edistämiseen ja maaseudun kehittämiseen 
tähtäävien toimintavälineiden välillä. 
Kyseinen järjestelmä olisi säilytettävä 
vakaana, kuten myös siinä ensimmäisiä
5 000 euron suuruisia tukiosuuksia koskeva 
poikkeus.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu erittäin suurella enemmistöllä 12. maaliskuuta 2008 hyväksyttyyn 
parlamentin päätöslauselmaan sisältyvään säännökseen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
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lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Jotta 
jäsenvaltiot voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain. 

lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Jotta 
jäsenvaltiot voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan 
valitettavasti ole varoja yhteisön 
maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia osa
tarvittavista varoista siten, että suoriin 
tukiin tuen mukauttamismekanismilla 
tehtävän vähennyksen osuutta korotetaan 
asteittain. 

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan kappale perustuu hyvin suurelta osin maaseudun kehitystä koskevan komission 
ehdotuksen useiden johdanto-osan kappaleiden tekstiin. Ei pidä unohtaa, että rahoitusta 
leikattiin rahoitusnäkymiä koskevasta komission alkuperäisestä ehdotuksesta yli 8 miljardia 
euroa vahvistettaessa vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymät, vaikka parlamentti oli korostanut 
tällaisen vähennyksen vaaroja.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia. 

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia. 



PE407.775v01-00 8/87 PR\727224FI.doc

FI

On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 
tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 
tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 
vaikka tukitaso olisi alhaisempikin. 
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
uusiin haasteisiin vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 
tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 
asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan enemmän, ja 
näin saatavat varat olisi myös käytettävä 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi maaseudun 
kehittämisen puitteissa. Mekanismin 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
lisävähennyksiä olisi korotettava asteittain 
asianomaisten tukimäärien mukaan.

On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 
tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 
tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 
vaikka tukitaso olisi alhaisempikin. 
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
ensisijaisesti uusiin haasteisiin vastaavien 
maaseudun tukitoimenpiteiden 
rahoitukseen erityisellä tavalla. Sen vuoksi 
näyttäisi olevan asianmukaista vahvistaa
mekanismi, jolla suurimpia tukia 
alennetaan enemmän, ja näin saatavat varat 
olisi myös käytettävä uusiin haasteisiin 
vastaamiseksi maaseudun kehittämisen 
puitteissa. Mekanismin oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi lisävähennyksiä olisi 
korotettava asteittain asianomaisten 
tukimäärien mukaan. Myös kullekin tilalle 
myönnettäville tuille olisi tasapuolisuuden 
vuoksi asetettava enimmäismäärä. Tämän 
enimmäismäärän olisi kuitenkin voitava 
vaihdella palveluksessa olevien 
työntekijöiden määrän mukaan.

Or. fr

Perustelu

On huolehdittava siitä, että suurien tuensaajien osuus on suurempi kuin pienempien, mutta on 
myös vahvistettava enimmäisraja yhdelle tilalle myönnettävälle julkiselle tuelle. 
Enimmäismäärää vahvistettaessa on kuitenkin otettava huomioon palveluksessa olevien 
työntekijöiden määrä. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan 
5 prosenttiyksikön vähennyksen

(11) Tässä asetuksessa säädettyjen tuen 
mukauttamista vastaavien vähennysten
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
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soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 
rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 
toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista. Tuen 
lisämukauttamisesta saatavien varojen 
olisi kuitenkin oltava sen jäsenvaltion 
käytettävissä, jossa ne ovat kertyneet. 

jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 
rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 
toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista. 
Tukien rajoittamisesta saatavien varojen 
olisi kuitenkin oltava sen jäsenvaltion 
käytettävissä, jossa ne ovat kertyneet. 

Or. fr

Perustelu

Vaikka kaikkia jäsenvaltioita koskevalla mukautuksella on tarkoitus myös jakaa varoja 
uudelleen, vain joitakin jäsenvaltioita koskevasta tukien rajoittamisesta johtuvat määrät olisi 
kuitenkin käytettävä jäsenvaltiossa, jossa tukea on rajoitettu. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Uusien jäsenvaltioiden 
maataloustuottajille myönnetään suoria 
tukia asteittaisen käyttöönottomenettelyn 
mukaisesti. Jotta saavutettaisiin 
asianmukainen tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä, tuen 
mukauttamisjärjestelmää ei pitäisi 
soveltaa uusien jäsenvaltioiden 
viljelijöihin ennen kuin niissä 
maksettavien suorien tukien taso on 
vähintään samansuuruinen kuin muissa 
jäsenvaltioissa.

Poistetaan.
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Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy 7 ja 10 artiklaa koskeviin tarkistuksiin. Komission uusissa jäsenvaltioissa 
tehtävästä mukautuksesta ehdottamissa säännöksissä on järkeä siirtymäaikana vain, jos 
komission ehdotuksia muissa EU-maissa sovellettavista mukautusmääristä ei muuteta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tuen mukauttamisen ei pitäisi johtaa 
siihen, että viljelijälle uusissa 
jäsenvaltioissa maksettava nettomäärä on 
pienempi kuin määrä, joka maksetaan 
vastaavalle viljelijälle muissa 
jäsenvaltioissa. Kun tuen mukauttamista 
aletaan soveltaa viljelijöihin uusissa 
jäsenvaltioissa, vähennyksen taso olisi 
rajoitettava asteittaista käyttöönottoa 
koskevan aikataulun mukaisen tason ja 
muissa jäsenvaltioissa tuen mukauttamisen 
jälkeen sovellettavan tason väliseen 
erotukseen. Lisäksi uusien jäsenvaltioiden 
viljelijöiden, joihin sovelletaan tuen 
mukauttamista, ei pitäisi enää saada 
täydentävää kansallista suoraa tukea, jotta 
tukitaso ei ylittäisi muiden jäsenvaltioiden 
tukitasoa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy myös 7 ja 10 artiklaa koskeviin tarkistuksiin. 
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Pienten määrien hallinnointi on 
vaivalloista jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Tukijärjestelmissä ei tehdä 
eroa pieniä ja suuria määriä saavien 
viljelijöiden välillä, ja 
tukikelpoisuusedellytykset sekä hallintoa 
ja valvontaa koskevat säännökset ovat 
samoja. Tämä ongelma voitaisiin välttää 
perustamalla sellaisia viljelijöitä varten, 
jotka saavat enintään 500 euron suuruisia 
tukia, vapaaehtoinen yksinkertaistettu 
tukijärjestelmä, jossa järjestelmään 
osallistuville viljelijöille maksettaisiin vain 
yksi kiinteämääräinen tuki kahden 
vuoden välein. Enemmän tukia saavat 
viljelijät voisivat osallistua järjestelmään, 
kunhan he ovat valmiit hyväksymään 
alhaisemman kiinteämääräisen tuen.

Or. fr

Perustelu

Kahden vuoden välein tehtävä kiinteämääräinen maksu vähentää huomattavasti
hallintomenoja ja yksinkertaistaa järjestelmää.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pienten määrien hallinnointi on 
vaivalloista jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Liiallisen hallinnollisen 
taakan hillitsemiseksi jäsenvaltioiden ei 
pitäisi myöntää suoria tukia, jos tuki olisi 
pienempi kuin yhteisön keskimääräinen 
tuki yhdelle hehtaarille tai jos tilan 

Poistetaan.
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tukikelpoinen ala, jolle tukea haetaan, on 
vähemmän kuin yksi hehtaari. Olisi 
säädettävä erityissäännöksestä, joka 
koskee jäsenvaltioita, joiden tilarakenne 
poikkeaa merkittävästi yhteisön 
keskimääräisestä tilarakenteesta. 
Jäsenvaltion olisi maatalousalansa 
rakenteiden perusteella voitava valita, 
kumpaako vaihtoehtoa se soveltaa. Koska 
viljelijöille, joiden tiloihin ei liity 
maatalousmaata, on jaettu 
erityistukioikeuksia, hehtaariperustaisen 
kynnyksen soveltaminen olisi tehotonta. 
Tällaisiin viljelijöihin olisi siksi 
sovellettava vähimmäismäärää, joka 
perustuu keskimääräiseen 
vähimmäistukeen. 

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi maksettava yhteisön 
tukijärjestelmien mukaiset tuet 
täysimääräisesti edunsaajille säädettyjen 
maksuaikojen kuluessa, jollei tässä 
asetuksessa säädetyistä tuen vähennyksistä 
muuta johdu. Suorien tukien hallinnoinnin 
joustavoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
sallittava maksaa suorat tuet kahdessa 
vuosierässä.

(21) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi maksettava yhteisön 
tukijärjestelmien mukaiset tuet 
täysimääräisesti edunsaajille säädettyjen 
maksuaikojen kuluessa, jollei tässä 
asetuksessa säädetyistä tuen vähennyksistä 
muuta johdu. Suorien tukien hallinnoinnin 
joustavoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
sallittava maksaa suorat tuet kahdessa 
vuosierässä, siten että maksun viivästyessä 
maksetaan markkinaperusteista korkoa.

Or. en

Perustelu

Kuluneena kalenterivuonna on tapahtunut maksujen viivästymistä. Viljelijöiden pitäisi 
vähintäänkin saada korvaus maksujen viivästyessä.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Yhteisen maatalouspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisiä 
tukijärjestelmiä on muutettava muuttuvien 
tilanteiden vuoksi lyhyessäkin 
määräajassa. Edunsaajat eivät näin ollen 
voi olettaa tukiedellytysten pysyvän 
muuttumattomina, vaan heidän olisi oltava 
valmiita siihen, että järjestelmiä saatetaan 
tarkistaa talouskehityksen tai 
talousarviotilanteen perusteella.

(23) Yhteisen maatalouspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisiä 
tukijärjestelmiä on muutettava muuttuvien 
tilanteiden vuoksi. Edunsaajat eivät näin 
ollen voi olettaa tukiedellytysten pysyvän 
muuttumattomina, vaan heidän olisi oltava 
valmiita siihen, että järjestelmiä saatetaan 
tarkistaa talouskehityksen tai 
talousarviotilanteen perusteella.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön tilatukijärjestelmä, jossa 
silloiset eri tukimekanismit yhdistettiin 
yhdeksi järjestelmäksi, jossa suorat tuet 
ovat tuotannosta riippumattomia. 
Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan eräitä sen 
osia voidaan yksinkertaistaa viljelijöiden ja 
hallinnon kannalta. Koska 
tilatukijärjestelmä on nyttemmin pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, joiden 
velvollisuus on ollut niin tehdä, eräät sen 
täytäntöönpanon alkuun liittyvät 
säännökset ovat vanhentuneet ja niitä olisi 
sen vuoksi tarkistettava. Tässä yhteydessä 
on eräissä tapauksissa havaittu 
tukioikeuksien merkittävää alikäyttöä. 
Tällaisten tilanteiden välttämiseksi ja 
ottaen huomioon, että viljelijät jo tuntevat 
tilatukijärjestelmän toiminnan, alun perin 

(24) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön tilatukijärjestelmä, jossa 
silloiset eri tukimekanismit yhdistettiin 
yhdeksi järjestelmäksi, jossa suorat tuet 
ovat tuotannosta riippumattomia. 
Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan eräitä sen 
osia voidaan yksinkertaistaa viljelijöiden ja 
hallinnon kannalta. Koska 
tilatukijärjestelmä on nyttemmin pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, joiden 
velvollisuus on ollut niin tehdä, eräät sen 
täytäntöönpanon alkuun liittyvät 
säännökset ovat vanhentuneet ja niitä olisi 
sen vuoksi tarkistettava. Tässä yhteydessä 
on eräissä tapauksissa havaittu 
tukioikeuksien merkittävää alikäyttöä. 
Tällaisten tilanteiden välttämiseksi 
määräaika käyttämättömien 
tukioikeuksien palauttamiseksi 
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vahvistettua määräaikaa käyttämättömien 
tukioikeuksien palauttamiseksi 
kansalliseen varantoon olisi lyhennettävä 
kahdeksi vuodeksi.

kansalliseen varantoon olisi vahvistettava 
kolmeksi vuodeksi.

Or. fr

Perustelu

Kahden vuoden määräaika on liian lyhyt; on käytettävä asetuksessa 1782/2003 säädettyä 
kolmen vuoden määräaikaa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tilatukijärjestelmän tärkeimmät osat 
olisi säilytettävä. Erityisesti vahvistamalla 
kansalliset enimmäismäärät voidaan 
varmistaa, ettei tuen ja tukioikeuksien 
kokonaismäärä ylitä nykyisiä 
talousarviovaroja. Jäsenvaltioilla olisi 
myös oltava kansallinen varanto, jota 
voidaan käyttää uusien viljelijöiden 
järjestelmään osallistumisen 
helpottamiseksi tai eräiden alueiden 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Olisi vahvistettava tukioikeuksien siirtoa ja 
käyttöä koskevat säännöt, jotta estettäisiin 
keinottelumielessä tehdyt siirrot ja 
tukioikeuksien kasautuminen ilman 
vastaavaa maatalouspohjaa. 

(25) Tilatukijärjestelmän tärkeimmät osat 
olisi säilytettävä. Erityisesti vahvistamalla 
kansalliset enimmäismäärät voidaan 
varmistaa, ettei tuen ja tukioikeuksien 
kokonaismäärä ylitä nykyisiä 
talousarviovaroja. Jos jäsenvaltiossa 
todetaan tietyn varainhoitovuoden 
lopussa, että tosiasiassa maksetut tuet 
alittavat kansallisen enimmäismäärän,
erotus palautetaan kansalliseen 
varantoon. Jäsenvaltioilla olisi myös 
oltava kansallinen varanto, jota voidaan 
käyttää uusien viljelijöiden, nuorten, 
perheyritysten tai ensisijaisessa asemassa 
olevien viljelijöiden järjestelmään 
osallistumisen helpottamiseksi tai eräiden 
alueiden erityistarpeiden huomioon 
ottamiseksi. Olisi vahvistettava 
tukioikeuksien siirtoa ja käyttöä koskevat 
säännöt, jotta estettäisiin 
keinottelumielessä tehdyt siirrot ja 
tukioikeuksien kasautuminen ilman 
vastaavaa maatalouspohjaa. 

Or. fr
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, on 
yhä vaikeampi perustella, miksi aiempaan 
tukeen perustuvien tukitasojen välillä voi 
olla merkittäviä tilakohtaisia eroja. Sen 
vuoksi historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava eräin 
edellytyksin tarkistaa jaettuja tukioikeuksia 
niiden yksikköarvon 
yhdenmukaistamiseksi yhteisön oikeuden 
yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jäsenvaltiot voivat yhdenmukaisempia 
arvoja vahvistaessaan ottaa huomioon 
maantieteellisten alueiden ominaispiirteet. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tukioikeuksien 
arvon yhdenmukaistaminen olisi tehtävä 
riittävän siirtymäkauden kuluessa ja vain 
muutamia vähennyksiä soveltaen.

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, on 
yhä vaikeampi perustella, miksi aiempaan 
tukeen perustuvien tukitasojen välillä voi 
olla merkittäviä tilakohtaisia eroja. Sen 
vuoksi historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava eräin 
edellytyksin tarkistaa jaettuja tukioikeuksia 
niiden yksikköarvon 
yhdenmukaistamiseksi yhteisön oikeuden 
yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jäsenvaltiot voivat yhdenmukaisempia 
arvoja vahvistaessaan ottaa huomioon 
maantieteellisten alueiden ominaispiirteet. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tukioikeuksien 
arvon yhdenmukaistaminen olisi tehtävä 
riittävän siirtymäkauden kuluessa kunkin 
jäsenvaltion valitsemassa tahdissa ja vain 
muutamia vähennyksiä soveltaen.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Vuoden 2003 uudistuksen myötä 
jäsenvaltiot pystyivät valitsemaan, 
soveltavatko ne tilatukijärjestelmää 
historiallisen vai alueellisen 
täytäntöönpanomallin mukaisesti. 
Jäsenvaltioilla on sen jälkeen ollut 
mahdollisuus arvioida valintojensa 
vaikutuksia sekä taloudelliselta että 
hallinnon kannalta. Jäsenvaltioiden olisi 
sallittava tarkistaa alkuperäistä valintaansa 
kokemustensa perusteella. Tästä syystä 
historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava siirtyä 
alueelliseen malliin, sen lisäksi että niillä 
on mahdollisuus yhdenmukaistaa
tukioikeuksien arvoa. Alueellisen mallin 
valinneiden jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
eräin edellytyksin sallittava tarkistaa 
päätöksiään tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistamiseksi etukäteen 
vahvistetuilla menettelyillä yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tällaiset muutokset 
olisi tehtävä riittävän siirtymäkauden 
kuluessa ja vain muutamia vähennyksiä 
soveltaen.

(29) Vuoden 2003 uudistuksen myötä 
jäsenvaltiot pystyivät valitsemaan, 
soveltavatko ne tilatukijärjestelmää 
historiallisen vai alueellisen 
täytäntöönpanomallin mukaisesti. 
Jäsenvaltioilla on sen jälkeen ollut 
mahdollisuus arvioida valintojensa 
vaikutuksia sekä taloudelliselta että 
hallinnon kannalta. Jäsenvaltioiden olisi 
sallittava tarkistaa alkuperäistä valintaansa 
kokemustensa perusteella. Tästä syystä 
historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava siirtyä 
alueelliseen malliin, sen lisäksi että niillä 
on mahdollisuus yhdenmukaistaa 
tukioikeuksien arvoa. Alueellisen mallin 
valinneiden jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
eräin edellytyksin sallittava tarkistaa 
päätöksiään tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistamiseksi etukäteen 
vahvistetuilla menettelyillä yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tällaiset muutokset 
olisi tehtävä riittävän siirtymäkauden 
kuluessa kunkin jäsenvaltion valitsemassa 
tahdissa ja vain muutamia vähennyksiä 
soveltaen.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Vaikka asetuksella (EY) N:o 
1782/2003 otettiin käyttöön tuotannosta 
irrotettu tilatukijärjestelmä, siinä myös 
sallittiin jäsenvaltioiden jättää eräät tuet 
järjestelmän ulkopuolelle. Kyseisen 
asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen III 
osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa säädettyjä 
vaihtoehtoja tarkistetaan markkinoiden ja 
rakenteiden kehityksen perusteella. 
Kokemusten perusteella tuen irrottaminen 
tuotantomääristä lisää tuottajien 
valinnanmahdollisuuksia, sillä he voivat 
tehdä tuotantopäätöksensä kannattavuuden 
ja markkinoiden palautteen perusteella. 
Tämä pätee erityisesti peltokasveihin, 
humalaan ja siemeniin ja jossain määrin 
myös naudanliha-alaan. Sen vuoksi näiden 
alojen osittain tuotantoon sidotut tuet olisi 
sisällytettävä tilatukijärjestelmään. Jotta 
naudanliha-alan tuottajat voisivat 
vähitellen mukautua uusiin 
tukijärjestelyihin, olisi säädettävä, että 
urospuolisista nautaeläimistä myönnettävä 
erityispalkkio ja teurastuspalkkio 
sisällytetään tilatukijärjestelmään asteittain. 
Koska hedelmä- ja vihannesalan 
tuotantomääriin osittain sidotut tuet on 
otettu käyttöön vasta hiljattain 
siirtymävaiheen toimenpiteenä, näiden 
järjestelmien tarkistaminen ei ole tarpeen.

(30) Vaikka asetuksella (EY) N:o 
1782/2003 otettiin käyttöön tuotannosta 
irrotettu tilatukijärjestelmä, siinä myös 
sallittiin jäsenvaltioiden jättää eräät tuet 
järjestelmän ulkopuolelle. Kyseisen 
asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen III 
osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa säädettyjä 
vaihtoehtoja tarkistetaan markkinoiden ja 
rakenteiden kehityksen perusteella. 
Kokemusten perusteella tuen irrottaminen 
tuotantomääristä lisää tuottajien 
valinnanmahdollisuuksia, sillä he voivat 
tehdä tuotantopäätöksensä kannattavuuden 
ja markkinoiden palautteen perusteella. 
Tämä pätee erityisesti peltokasveihin, 
humalaan ja siemeniin ja jossain määrin 
myös naudanliha-alaan. Sen vuoksi näiden 
alojen osittain tuotantoon sidotut tuet olisi 
sisällytettävä tilatukijärjestelmään. Jotta 
naudanliha-alan tuottajat voisivat 
vähitellen mukautua uusiin 
tukijärjestelyihin, olisi säädettävä, että 
urospuolisista nautaeläimistä myönnettävä 
erityispalkkio ja muista nautaeläimistä 
kuin vasikoista myönnettävä
teurastuspalkkio sisällytetään 
tilatukijärjestelmään asteittain. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen.

Or. fr
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Emolehmien sekä lammas- ja 
vuohialan osalta eräillä alueilla näyttää 
edelleen olevan maatalouselinkeinon 
kannalta tarpeen säilyttää 
maataloustuotannon vähimmäistaso 
etenkin, jos viljelijöillä ei ole muita 
taloudellisia vaihtoehtoja. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava päättää, että 
ne säilyttävät tuotantoon sidottujen tukien 
nykytason tai emolehmien osalta 
alhaisemman tason. Tällöin olisi 
säädettävä, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/2000 sekä neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/2004 säädettyjä tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimuksia on noudatettava 
erityisesti eläinten jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.

(31) Emolehmien, vasikoiden 
teurastuspalkkion sekä lammas- ja 
vuohialan osalta eräillä alueilla näyttää 
edelleen olevan alojen välisen tasapainon 
sekä maatalouselinkeinon kannalta tarpeen 
säilyttää maataloustuotannon 
vähimmäistaso etenkin, jos viljelijöillä ei 
ole muita taloudellisia vaihtoehtoja. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi sallittava 
päättää, että ne säilyttävät tuotantoon 
sidottujen tukien nykytason tai 
emolehmien ja vasikoiden 
teurastuspalkkion osalta alhaisemman 
tason. Tällöin olisi säädettävä, että 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 sekä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/2004 
säädettyjä tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimuksia on noudatettava 
erityisesti eläinten jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Eläintuotannossa ja varsinkin naudanliha-alalla on vakavia vaikeuksia. Siksi olisi säilytettävä 
emolehmien tuen lisäksi myös vasikoiden teurastamiseen myönnettävä tuki.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
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ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus osallistua viljelijöiden 
satovakuutusten kustannuksiin sekä 
eräiden eläin- tai kasvitaudeista johtuvien 
taloudellisten tappioiden korvaamiseen.
Yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. 

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille tarjottava mahdollisuus olisi korotettava 15 prosenttiin; vaikuttaa kuitenkin 
aiheelliselta, että 10 prosenttia voitaisiin käyttää erilaisten ongelmien ratkaisemiseen, kuten 
laadun parantamiseen ja tuen tuotantomääristä irrottamisen vaikutusten lieventämiseen 
tietyillä erityisen herkillä aloilla, ja että 5 prosenttia käytetään satovakuutukseen, 
ammatillisiin järjestöihin ja sijoitusrahastoihin riittävän tuen varmistamiseksi näille kolmelle 
toimenpiteelle.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Koska riskienhallinnan merkitys 
kasvaa, jäsenvaltioiden olisi sallittava 
käyttää vielä enintään 5 prosenttia 
enimmäismääristään osallistuakseen 
viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
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kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. 

Or. fr

Perustelu

On aihetta varmistaa riittävä tuki näille kahdelle toimenpiteelle, jotka ovat tarpeen 
maatalousmarkkinoiden mahdollisesta epävakaudesta selviytymiseksi. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 b) Jäsenvaltioiden, jotka eivät halua 
käyttää kaikkia tai osaa näistä 
erityistuista, olisi sallittava käyttää niistä 
saatavia määriä maaseudun 
kehitysohjelmien vahvistamiseen. Koska 
ensimmäiseen pilariin jäävät määrät 
kuitenkin rahoitetaan kokonaisuudessaan 
yhteisön talousarviosta, ne olisi voitava 
siirtää toiseen pilariin ilman kansallista 
rahoitusosuutta.

Or. fr

Perustelu

Olisi yhä enemmän luovuttava ensimmäisen ja toisen pilarin käsitteistä. Ei pidä heikentää 
toista pilaria toisen lujittamiseksi, vaan varat on käytettävä siellä, missä niistä on eniten 
hyötyä, ja siksi olisi sallittava jäsenvaltioiden, jotka haluavat jättää 68 ja 68 a artiklan 
soveltamisesta saadut määrät kokonaan tai osittain käyttämättä, vahvistavan halutessaan 
maaseudun kehittämisohjelmiaan, kuitenkin ilman yhteisrahoitusta.



PR\727224FI.doc 21/87 PE407.775v01-00

FI

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 
olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voidaan nyt 
sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi. Tämä koskee 
erityisesti oliiviöljyalaa, jolla tuet sidottiin 
tuotantomääriin vain vähäisessä määrin. 
Myös durumvehnän, valkuaiskasvien,
riisin, perunatärkkelyksen ja pähkinöiden 
osalta jäljellä olevien tuotantoon sidottujen 
tukien lisääntyvä tehottomuus puoltaa tuen 
irrottamista tuotantomääristä. Pellava-
alalla jalostustuki on syytä poistaa ja 
sisällyttää asianomaiset määrät
tilatukijärjestelmään. Riisi-, kuivarehu-,
perunatärkkelys- ja pellava-aloilla olisi 
säädettävä siirtymäkaudesta, jotta niiden 
siirtyminen tuotannosta irrotettuun tukeen 
olisi mahdollisimman joustavaa. 
Pähkinöiden osalta jäsenvaltioiden olisi 
sallittava edelleen säilyttää tuen 
kansallinen osa tuotantoon sidottuna, jotta 
tuotannosta irrottamisen vaikutukset 
vaimenisivat.

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 
olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voidaan nyt 
sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi. Tämä koskee 
erityisesti oliiviöljyalaa, jolla tuet sidottiin 
tuotantomääriin vain vähäisessä määrin. 
Myös durumvehnän, riisin, 
perunatärkkelyksen ja pähkinöiden osalta 
jäljellä olevien tuotantoon sidottujen tukien 
lisääntyvä tehottomuus puoltaa tuen 
irrottamista tuotantomääristä. Riisi-, 
perunatärkkelys- ja pellava-aloilla olisi 
säädettävä siirtymäkaudesta, jotta niiden
siirtyminen tuotannosta irrotettuun tukeen 
olisi mahdollisimman joustavaa. 
Pähkinöiden osalta jäsenvaltioiden olisi 
sallittava edelleen säilyttää tuen 
kansallinen osa tuotantoon sidottuna, jotta 
tuotannosta irrottamisen vaikutukset 
vaimenisivat.

Or. fr
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Perustelu

Kuivattua rehua koskee yhteinen markkinajärjestely, josta ollaan tekemässä arviointia, jonka 
tulokset eivät vielä ole tiedossa. Lisäksi valkuaiskasvien tuotantomääriin sidotun tuen 
poistaminen saattaisi vielä entisestäänkin vähentää viljelyalaa. Nämä kaksi poistoa 
haittaisivat eläintuotantoalaa, sillä ne saattaisivat heikentää valkuaisen saatavuutta eläinten 
rehussa. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi säädettävä 
tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta. Pähkinä-, perunatärkkelys-, 
pellava- ja kuivarehualoilla lisätuki olisi 
myönnettävä viljelijän viimeksi kuluneina 
vuosina saaman tuen perusteella. Kun 
kyseessä on sellaisten tukien 
sisällyttäminen tilatukijärjestelmään, jotka 
oli jätetty sen ulkopuolelle vain osittain, 
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
käyttää alkuperäisiä viitekausia.

(37) Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi säädettävä 
tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta. Pähkinä-, perunatärkkelys- ja 
pellava-aloilla lisätuki olisi myönnettävä 
viljelijän viimeksi kuluneina vuosina 
saaman tuen perusteella. Kun kyseessä on 
sellaisten tukien sisällyttäminen 
tilatukijärjestelmään, jotka oli jätetty sen 
ulkopuolelle vain osittain, jäsenvaltioiden 
olisi kuitenkin voitava käyttää alkuperäisiä 
viitekausia.

Or. fr

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tukijärjestelmät riisiä, tärkkelysperunaa, 
puuvillaa, sokeria, hedelmiä ja 
vihanneksia, lampaan- ja vuohenlihaa sekä 
naudanlihaa tuottaville viljelijöille;

d) tukijärjestelmät riisiä, valkuaiskasveja,
tärkkelysperunaa, puuvillaa, sokeria, 
hedelmiä ja vihanneksia, tupakkaa,
lampaan- ja vuohenlihaa sekä naudanlihaa 
tuottaville viljelijöille;

Or. fr
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'viljelijällä, jolla on tukioikeuksia' 
tarkoitetaan viljelijää, jolle on jaettu tai 
lopullisesti siirretty tukioikeuksia;

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) 'suurtuensaajalla' ja 'suuremmalla 
tuensaajalla' tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saa 
enemmän kuin 500 000 euroa liitteessä I 
tarkoitettua tukea;

Or. fr

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) 'alueella' tarkoitetaan asianomaisen 
jäsenvaltion valinnan mukaan joko 
jäsenvaltiota tai sen osaa taikka 
jäsenvaltiossa olevaa maantieteellistä 
aluetta, jolla on erityispiirteitä ja/tai 
rakenteellisia erityishaittoja;

Or. fr
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Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

a a) työturvallisuus;

Or. fr

Perustelu

On aihetta palauttaa tämä jo komission vuonna 2003 tekemässä uudistusehdotuksessa ollut 
säännös.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maatalousmaa, erityisesti maa, jota ei enää 
käytetä tuotantoon, säilytetään viljelyn ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
kansallisella tai alueellisella tasolla hyvää 
viljelykuntoa ja ympäristöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset liitteessä III 
esitetyn kehyksen perusteella ottaen 
huomioon kyseisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
ilmasto-olosuhteet, olemassa olevat 
viljelyjärjestelmät, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maatalousmaa, erityisesti maa, jota ei enää 
käytetä tuotantoon, säilytetään viljelyn ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
kansallisella tai alueellisella tasolla hyvää 
viljelykuntoa ja ympäristöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset liitteessä III 
esitetyn kehyksen perusteella ja/tai niiden 
ominaispiirteiden mukaiset muut 
vaatimukset ottaen huomioon kyseisten 
alueiden erityispiirteet, mukaan luettuina 
maaperä ja ilmasto-olosuhteet, olemassa 
olevat viljelyjärjestelmät, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet. 

Or. fr



PR\727224FI.doc 25/87 PE407.775v01-00

FI

Perustelu

Jäsenvaltioiden valinnanmahdollisuuksia ei pidä rajoittaa liitteessä III vahvistettuihin 
vaatimuksiin, vaan niille on annettava mahdollisuus ottaa huomioon myös niiden 
maatalouden omat erityispiirteet.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 2009: 7 prosenttia, a) 2009: 5 prosenttia,

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu erittäin suurella enemmistöllä 12. maaliskuuta 2008 hyväksyttyyn 
parlamentin päätöslauselmaan sisältyvään säännökseen. 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 2010: 9 prosenttia, b) 2010: 5 prosenttia,

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu erittäin suurella enemmistöllä 12. maaliskuuta 2008 hyväksyttyyn 
parlamentin päätöslauselmaan sisältyvään säännökseen.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 2011: 11 prosenttia, c) 2011: 5 prosenttia,

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu erittäin suurella enemmistöllä 12. maaliskuuta 2008 hyväksyttyyn 
parlamentin päätöslauselmaan sisältyvään säännökseen.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 2012: 13 prosenttia d) 2012: 5 prosenttia

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu erittäin suurella enemmistöllä 12. maaliskuuta 2008 hyväksyttyyn 
parlamentin päätöslauselmaan sisältyvään säännökseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) 1 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
10 000–99 999 euroa; 

Or. fr
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Perustelu

Parlamentti ehdotti 12. maaliskuuta antamassaan päätöslauselmassa murskaavalla 
enemmistöllä asteittaista mukautusta, jota varten vahvistetaan tarkat kynnysarvot. Nämä 
suuntaviivat on tässä aihetta ottaa käyttöön. 

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 3 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
100 000–199 999 euroa;

a) 2 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
100 000–199 999 euroa; 

Or. fr

Perustelu

Parlamentti ehdotti 12. maaliskuuta antamassaan päätöslauselmassa murskaavalla 
enemmistöllä asteittaista mukautusta, jota varten vahvistetaan tarkat kynnysarvot. Nämä 
suuntaviivat on tässä aihetta ottaa käyttöön.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 6 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
200 000–299 999 euroa;

b) 3 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
200 000–299 999 euroa;

Or. fr

Perustelu

Parlamentti ehdotti 12. maaliskuuta antamassaan päätöslauselmassa murskaavalla 
enemmistöllä asteittaista mukautusta, jota varten vahvistetaan tarkat kynnysarvot. Nämä 
suuntaviivat on tässä aihetta ottaa käyttöön.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 9 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
vähintään 300 000 euroa.

c) 4 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
vähintään 300 000 euroa.

Or. fr

Perustelu

Parlamentti ehdotti 12. maaliskuuta antamassaan päätöslauselmassa murskaavalla 
enemmistöllä asteittaista mukautusta, jota varten vahvistetaan tarkat kynnysarvot. Nämä 
suuntaviivat on tässä aihetta ottaa käyttöön.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Liitteessä I säädettyjen tukien 
enimmäismäärä on 500 000 euroa 
hehtaarilta tilaa kohti.

Or. fr

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Poiketen siitä, mitä 2 a kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi kunakin 
vuonna päättää lisätä näihin 
enimmäismääriin asianomaisena vuonna 
sosiaaliturvan piiriin kuuluville 
työntekijöille suoritetut 
palkkakustannukset.
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Or. fr

Perustelu

Tuille on kyllä aihetta vahvistaa tilakohtainen enimmäismäärä, mutta siinä on otettava 
huomioon työntekijöiden määrä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
Ranskan merentakaisten departementtien, 
Azorien ja Madeiran, Kanariansaarten sekä 
Egeanmeren saarten viljelijöille 
myönnettävään suoraan tukeen.

3. Edellä olevaa 1, 2 ja 2 a kohtaa ei 
sovelleta Ranskan merentakaisten 
departementtien, Azorien ja Madeiran, 
Kanariansaarten sekä Egeanmeren saarten 
viljelijöille myönnettävään suoraan tukeen.

Or. fr

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Määrät, jotka vastaavat viiden 
prosenttiyksikön vähennystä, jaetaan 
asianomaisille jäsenvaltioille 128 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen seuraavien perusteiden 
mukaisesti:

Määrät, jotka saadaan mukauttamisesta, 
jaetaan asianomaisille jäsenvaltioille 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen seuraavien 
perusteiden mukaisesti:

Or. fr
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 7 artiklan 1 kohdan 
soveltamisesta saatu jäljelle jäävä määrä 
ja 7 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
saadut määrät jaetaan 128 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen sille jäsenvaltiolle, jossa 
vastaavat määrät ovat kertyneet. Ne on 
käytettävä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
69 artiklan 5 a kohdan mukaisesti.

4. Edellä 7 artiklan 2 ja 2 a kohdan
soveltamisesta saadut määrät on käytettävä 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 
5 a kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Näitä määriä on käytettävä ensisijaisesti uusiin haasteisiin liittyvien toimien rahoittamiseen. 

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 7 artiklan 2 a kohdan 
soveltamisesta saadut määrät jaetaan 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen sille jäsenvaltiolle, 
jossa vastaavat määrät ovat kertyneet. 

Or. fr

Perustelu

Tukien rajoittamisesta saadut määrät on käytettävä siinä jäsenvaltiossa, jossa ne ovat 
kertyneet. 
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 7 artiklaa sovelletaan 
viljelijöihin uudessa jäsenvaltiossa minä 
tahansa kalenterivuonna vain, jos 
kyseisessä jäsenvaltiossa kyseisenä 
kalenterivuonna 110 artiklan mukaisesti 
sovellettava suorien tukien taso on 
vähintään yhtä suuri kuin muissa kuin 
uusissa jäsenvaltioissa, kun otetaan 
huomioon 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
sovellettavat vähennykset.

Jäljempänä 68 b artiklan soveltamisesta 
saadut määrät jaetaan 128 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen sille uudelle jäsenvaltiolle, 
jossa vastaavat määrät ovat kertyneet. Ne 
on käytettävä asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 69 artiklan 5 a kohdan 
mukaisesti.

2. Jos 7 artiklaa sovelletaan uudessa 
jäsenvaltiossa, 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti sovellettava prosenttiosuus on 
enintään samansuuruinen kuin erotus 
110 artiklan mukaisesti asianomaisessa 
jäsenvaltiossa sovellettavan suorien 
tukien tason ja muissa kuin uusissa 
jäsenvaltioissa sovellettavan suorien 
tukien tason välillä, kun otetaan 
huomioon 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
sovellettavat vähennykset.
3. Jos 7 artiklassa tarkoitettuja 
vähennyksiä sovelletaan viljelijöihin 
uusissa jäsenvaltioissa, viljelijälle ei saa 
myöntää 120 artiklassa tarkoitettua 
täydentävää kansallista suoraa tukea. 
4. Edellä 7 artiklan 1 ja 2 kohdan 
soveltamisesta saadut määrät jaetaan 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen sille uudelle 
jäsenvaltiolle, jossa vastaavat määrät ovat 
kertyneet. Ne on käytettävä asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 
5 a kohdan mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus liittyy 7 artiklan 1 kohtaa koskeviin tarkistuksiin. Komission tässä uusissa 
jäsenvaltioissa tehtävästä mukautuksesta ehdottamissa säännöksissä on järkeä 
siirtymäaikana vain, jos komission ehdotuksia muissa EU-maissa sovellettavista 
mukautusmääristä ei muuteta. Lisäksi uusien jäsenvaltioiden, jotka haluavat jättää 68 ja 68 a 
artiklan tarjoamat mahdollisuudet kokonaan tai osittain käyttämättä, olisi voitava käyttää 
niistä saatavia määriä maaseudun kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin ilman 
yhteisrahoitusta.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Määrät, jotka saadaan tuen vähentämisistä 
ja epäämisistä 1 luvun noudattamatta 
jättämisen vuoksi, on tilitettävä 
maataloustukirahastolle. Jäsenvaltiot voivat 
pitää itsellään 25 prosenttia näistä 
määristä.

Määrät, jotka saadaan tuen vähentämisistä 
ja epäämisistä 1 luvun noudattamatta 
jättämisen vuoksi, on tilitettävä 
maataloustukirahastolle. Jäsenvaltiot voivat 
pitää itsellään 50 prosenttia näistä 
määristä. Tällä tavoin takaisinperityt 
määrät suoritetaan kansalliseen 
varantoon.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioita on kannustettava valvomaan maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
noudattamista kuitenkin ilman, että takaisinperityt tuet käytetään muualla kuin 
maataloudessa. 

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat muiden kuin 
liitteessä VI lueteltujen yhteisön tai 
kansallisten tukijärjestelmien 
soveltamiseksi sisällyttää yhdennetyn 
järjestelmän osan tai osia hallinto- ja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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valvontamenettelyihinsä.

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
Yksinkertaistettu järjestelmä

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
yksinkertaistetun järjestelmän. 
Osallistuminen tähän järjestelmään on 
vapaaehtoista ja tapahtuu vain hakijan 
nimenomaisesta pyynnöstä.
2. Hakijat voivat osallistua järjestelmään, 
jos he ovat saaneet vähintään yhtä 
liitteessä I säädetyistä tuista kunakin 
hakemusvuotta edeltäneenä kolmena 
kalenterivuonna.
3. Määrä, jonka viljelijä voi saada 
järjestelmästä, on sen mukaan, kumpi 
niistä on korkeampi, joko:
a) hakemusta edeltäneinä kolmena 
kalenterivuonna saatujen tukien 
keskiarvo; tai
b) hakemusvuotta edeltäneenä 
kalenterivuonna saatujen tukien summa;
4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu määrä on 
enintään 500 euroa. 
Yksinkertaistetusta järjestelmästä saatu 
määrä maksetaan kiinteämääräisenä 
kerran kahdessa vuodessa alkaen 
vuodesta, jona hakemus järjestelmään 
osallistumisesta on esitetty. Määrä on 
enintään 1 000 euroa. 
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Hakijat, joilla olisi oikeus saada 
enemmän tilatukijärjestelmästä 
maksettavaa tukea tai muuta liitteessä I 
säädettyä tukea, voivat halutessaan 
osallistua yksinkertaistettuun 
järjestelmään, jos he suostuvat 
vastaanottamaan kahden vuoden välein 
enintään tämän enimmäismäärän 
suuruista kiinteämääräistä tukea.
Yksinkertaistetun järjestelmän edunsaajat 
voivat luopua järjestelmästä 
[soveltamisasetuksessa] vahvistetuin 
ehdoin.
5. Yksinkertaistetun järjestelmän 
hallinnoinnista voivat huolehtia 
toimialakohtaiset organisaatiot, 
tuottajaorganisaatiot, 
maatalousosuuskunnat ja/tai muut 
asianomaisen jäsenvaltion hyväksymät 
yksityiset laitokset.

Or. fr

Perustelu

Yksinkertaistetulla järjestelmällä, jossa maksetaan kiinteämääräinen tuki kahden vuoden 
välein, pystytään rajoittamaan yhteisön tukien suorittamisesta johtuvia hallintokuluja ilman, 
että pienet tuensaajat jäävät ulkopuolelle.  

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio ei saa myöntää suoria tukia 
viljelijälle seuraavissa tapauksissa: 

Poistetaan.

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
250 euroa;
b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta 
haetaan suoria tukia tai joista aiotaan 
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myöntää suoria tukia, on enintään yksi 
hehtaari. Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.
Viljelijöihin, joilla on 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja 
erityistukioikeuksia, sovelletaan kuitenkin 
a alakohdassa tarkoitettua edellytystä.

Or. fr

Perustelu

Maksujen enimmäismäärää varten ehdotetaan yksinkertaistettua järjestelmää 29 a artiklaa
koskevalla tarkistuksella. Pinta-alojen rajoja koskeva nykyinen järjestelmä olisi jätettävä 
voimaan.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi puolueettomalla ja 
syrjimättömällä tavalla olla myöntämättä 
suoria tukia perustamissopimuksen 
48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuille 
yhtiöille, joiden pääasiallisena 
tarkoituksena ei ole maataloustoiminnan 
harjoittaminen.

2. Jäsenvaltio voi puolueettomalla ja 
syrjimättömällä tavalla olla myöntämättä 
suoria tukia perustamissopimuksen 
48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuille 
yhtiöille, joiden pääasiallisena 
tarkoituksena ei ole maataloustuotteiden 
tuotanto, kasvatus tai viljely, myös 
sadonkorjuu, lypsäminen ja 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito.

Or. fr

Perustelu

On aihetta myöntää mahdollisimman vähän tukia edunsaajille, joiden kytkös tuottavaan 
maataloustoimintaan on hyvin ohut. 
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuet maksetaan enintään kaksi kertaa 
vuodessa 1 päivän joulukuuta ja seuraavan 
kalenterivuoden 30 päivän kesäkuuta 
välisenä aikana.

2. Tuet maksetaan enintään kaksi kertaa 
vuodessa 1 päivän joulukuuta ja seuraavan 
kalenterivuoden 30 päivän kesäkuuta 
välisenä aikana, ja maksettavalle 
summalle maksetaan markkinaperusteista 
korkoa seuraavan kalenterivuoden 
maaliskuun 1 päivästä alkaen.

Or. en

Perustelu

Kuluneena kalenterivuonna on tapahtunut maksujen viivästymistä. Viljelijöiden pitäisi 
vähintäänkin saada korvaus maksujen viivästyessä. 

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
mukaisia tukia ei saa maksaa ennen kuin 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskevat 
tarkastukset, jotka tekee jäsenvaltio 
22 artiklan mukaisesti, on saatu 
päätökseen.

3. Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
mukaisia tukia ei saa maksaa 
kokonaisuudessaan enintään kahtena 
toistuvana maksuna ennen kuin 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskevat 
tarkastukset, jotka tekee jäsenvaltio 
22 artiklan mukaisesti, on saatu 
päätökseen. Ensimmäinen toistuva maksu, 
joka kattaa enintään 50 prosenttia 
maksettavasta arvioidusta 
kokonaismaksusta, voidaan suorittaa 
ennen tarkastusten päättymistä.

Or. en



PR\727224FI.doc 37/87 PE407.775v01-00

FI

Perustelu

Siinä periaatteessa, että tuet maksetaan vasta tarkastusten jälkeen, on järkeä. Esittelijä pitäisi 
kuitenkin parempana, että osa maksetaan etukäteen.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tukea ei makseta edunsaajille, joiden 
osalta on osoitettu, että he ovat 
keinotekoisesti luoneet tukien saamiseen 
vaaditut edellytykset saadakseen hyötyä 
asianomaisen tukijärjestelmän tavoitteiden 
vastaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yksittäisten tukijärjestelmien 
erityissäännösten soveltamista.

Tukea ei makseta edunsaajille, joiden 
osalta on osoitettu, että he ovat 
keinotekoisesti luoneet tukien saamiseen 
tai 7 artiklassa säädettyjen vähennysten 
välttämiseen vaaditut edellytykset 
saadakseen hyötyä asianomaisen 
tukijärjestelmän tavoitteiden vastaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yksittäisten tukijärjestelmien 
erityissäännösten soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Seuraamuksia on asetettava myös niille, jotka haluavat kiertää mukautuksen.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
soveltaminen ei rajoita niiden mahdollista 
tarkistamista milloin tahansa
talouskehityksen tai talousarviotilanteen 
perusteella.

Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
soveltaminen ei rajoita niiden mahdollista 
tarkistamista perustamissopimuksessa 
määrättyjen menettelyjen mukaisesti
talouskehityksen tai talousarviotilanteen 
perusteella.

Or. fr
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Perustelu

Ei pidä jättää pelkästään komissiolle valtuuksia muuttaa pelin sääntöjä miten haluaa. 

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän osaston soveltamiseksi 
viljelijällä, jolla on tukioikeuksia, 
tarkoitetaan viljelijää, jolle on jaettu tai 
lopullisesti siirretty tukioikeuksia.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Määritelmä on nyt 2 artiklassa, johon on koottu määritelmät, jotka ovat tarpeen tämän 
asetuksen ymmärtämiseksi. 

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hehtaarikohtaisia tukioikeuksia ei saa 
muuttaa, jollei toisin säädetä.

1. Hehtaarikohtaisia tukioikeuksia ei saa 
muuttaa, jollei toisin säädetä.

Or. fr

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa tämän asetuksen 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

2. Jos viljelijän, jolle on myönnetty suoraa 
tukea viitekaudella, oikeudellinen asema 
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menettelyä noudattaen yksityiskohtaiset 
säännöt, jotka koskevat tukioikeuksien 
muuttamista erityisesti tukioikeuksien 
osien osalta.

tai nimitys muuttuu kyseisenä aikana tai 
viimeistään tilatukijärjestelmän 
soveltamisvuotta edeltävän vuoden 
joulukuun 31 päivänä, hän voi päästä 
tilatukijärjestelmän piiriin samoin 
edellytyksin kuin tilaa alun perin hoitanut 
viljelijä.
3. Kun on kyse viitekaudella tai 
viimeistään tilatukijärjestelmän 
soveltamisvuotta edeltävän vuoden 
joulukuun 31 päivänä tapahtuneista 
sulautumisista, uutta tilaa hoitava viljelijä 
pääsee tilatukijärjestelmän piiriin samoin 
edellytyksin kuin alkuperäisiä tiloja 
hoitaneet viljelijät.
Kun on kyse viitekaudella tai viimeistään 
tilatukijärjestelmän soveltamisvuotta 
edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä 
tapahtuneista tilojen jakamisista, tiloja 
hoitavat viljelijät pääsevät suhteutetusti 
tilatukijärjestelmän piiriin samoin 
edellytyksin kuin alkuperäistä tilaa 
hoitanut viljelijä.

Or. fr

Perustelu

Tähän on otettu asetuksen 1782/2003 säännökset, jotka ovat paljon selvemmät ja tarkemmat. 

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on tarvittaessa alennettava 
tukioikeuksien arvoa lineaarisesti
enimmäismääränsä noudattamiseksi.

2. Jäsenvaltion on tarvittaessa alennettava 
tukioikeuksien arvoa lineaarisella 
prosentuaalisella vähennyksellä
enimmäismääränsä noudattamiseksi.

Or. fr



PE407.775v01-00 40/87 PR\727224FI.doc

FI

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on oltava kansallinen 
varanto, joka sisältää liitteessä VIII 
vahvistetun enimmäismäärän ja kaikkien 
jaettujen tukioikeuksien kokonaisarvon 
välisen erotuksen.

1. Jäsenvaltioilla on oltava kansallinen 
varanto, joka sisältää liitteessä VIII 
vahvistetun enimmäismäärän ja kaikkien 
jaettujen tukioikeuksien kokonaisarvon 
välisen erotuksen sekä mahdollisesti 
27 artiklan soveltamisesta saadut määrät.

Or. fr

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiossa todetaan asianomaisen 
varainhoitovuoden lopussa, että 
tosiasiassa suoritettujen tukioikeuksien 
kokonaismäärä on alempi kuin 
liitteessä VIII säädetty kansallinen 
enimmäismäärä, erotus suoritetaan 
kansalliseen varantoon.

Or. fr

Perustelu

Käyttämättä jäävät rahat palautuvat nykyisin jäsenvaltion kassaan ja ne voidaan käyttää 
tarkoituksiin, joilla ei ole mitään tekemistä maatalouden kanssa. Maatalouteen alun perin 
tarkoitetut rahat olisi todella käytettävä maatalouden alalla.
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallista 
varantoa jakaakseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti viljelijöille, jotka aloittavat 
maataloustoimintansa, puolueettomin 
perustein ja tavalla, jolla taataan 
viljelijöiden tasapuolinen kohtelu ja
ehkäistään markkinoiden ja kilpailun 
vääristyminen. 

2. Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallista 
varantoa jakaakseen tukioikeuksia 
viljelijöille, jotka harjoittavat 
maataloustoimintaa, puolueettomin 
perustein ja tavalla, jolla taataan 
viljelijöiden tasapuolinen kohtelu ja 
ehkäistään markkinoiden ja kilpailun 
vääristyminen. Jäsenvaltiot voivat asettaa 
etusijalle erityisesti uudet tai nuoret 
viljelijät, perhetilat tai muut ensisijaisessa 
asemassa olevat viljelijät.

Or. fr

Perustelu

Tässä käytetään samoja perusteita kuin komissio käyttää 95 artiklassa (palkkio-oikeuksien 
kansallinen varanto).

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot, jotka eivät sovella 
68 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, voivat 
käyttää kansallista varantoaan 
puolueettomin perustein ja siten, että 
varmistetaan viljelijöiden yhtäläinen 
kohtelu sekä ehkäistään markkinoiden ja 
kilpailun vääristyminen, vahvistaakseen 
sellaisilla alueilla oleville viljelijöille 
tarkoitettuja tukioikeuksia, joihin 
sovelletaan johonkin julkisen interventioon 
liittyviä rakenneuudistus- ja/tai 
kehittämisohjelmia, jotta vältetään maan 
viljelemättä jättäminen ja/tai korvataan 
näillä alueilla oleville viljelijöille 

3. Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallista 
varantoaan puolueettomin perustein ja 
siten, että varmistetaan viljelijöiden 
yhtäläinen kohtelu sekä ehkäistään 
markkinoiden ja kilpailun vääristyminen, 
vahvistaakseen sellaisilla alueilla oleville 
viljelijöille tarkoitettuja tukioikeuksia, 
joihin sovelletaan johonkin julkisen 
interventioon liittyviä rakenneuudistus-
ja/tai kehittämisohjelmia, jotta vältetään 
maan viljelemättä jättäminen ja/tai 
korvataan näillä alueilla oleville 
viljelijöille aiheutuvat erityiset haitat.
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aiheutuvat erityiset haitat. 

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa. 

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tukioikeudet, joita ei ole aktivoitu kahteen
vuoteen, on luovutettava kansalliseen 
varantoon, jolleivät kyseessä ole 
36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
ylivoimaiset esteet tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Tukioikeudet, joita ei ole aktivoitu 
kolmeen vuoteen, on luovutettava 
kansalliseen varantoon, jolleivät kyseessä 
ole 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
ylivoimaiset esteet tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Or. fr

Perustelu

Kahden vuoden määräaika on liian lyhyt. Komissio ehdotti vuonna 2003 viittä vuotta, mikä 
oli liian pitkä aika, ja loppujen lopuksi valittiin kolme vuotta. Siksi on käytettävä samaa 
määräaikaa kuin asetuksessa 1782/2003. 

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2010 alkaen 
yhdenmukaistamaan asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa. Tätä varten tukioikeuksia voidaan 
muuttaa asteittain vähintään kolmella 

1. Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2010 alkaen 
yhdenmukaistamaan asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa. Tätä varten tukioikeuksia voidaan 
muuttaa asteittain puolueettomin ja 
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etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein. 

syrjimättömin perustein. 

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukioikeuden arvoa voidaan minä tahansa 
näistä vuosittaisista menettelyistä alentaa 
enintään 50 prosenttia tukioikeuden 
alkuarvon ja viimeisen vuosittaisen 
menettelyn täytäntöönpanon hetkellä 
sovellettavan arvon erotuksesta. 

Tukioikeuden arvoa voidaan alentaa 
enintään 50 prosenttia tukioikeuden 
alkuarvon ja lopullisen arvon erotuksesta. 

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi päättää soveltaa edeltäviä 
alakohtia asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla, joka on 
määriteltävä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein, jollaisia ovat 
esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 

2. Jäsenvaltio voi päättää tarkistaa 
tukioikeuksia asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla, joka on 
määriteltävä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein, jollaisia ovat 
esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne, alueelliset maatalouden 
harjoittamismahdollisuudet ja/tai tietyn 
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maatalouden harjoittamismahdollisuudet. maantieteellisen alueen rakenteelliset 
erityishaitat. 

Or. fr

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet.

2. Jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne, alueelliset maatalouden 
harjoittamismahdollisuudet ja/tai tietyn 
maantieteellisen alueen rakenteelliset 
erityishaitat.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa.

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ottaa 
käyttöön muita selvästi määriteltyjä 
perusteita, kuten tuottajan laatu taikka 
maatalouden ja/tai maaseudun työpaikat, 
varmistaakseen maaseudun alueellisen 
yhtenäisyyden, monimuotoisuuden ja 
dynaamisuuden.

Or. fr
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Perustelu

Työvoima on voitava ottaa huomioon muiden tekijöiden rinnalla, kuten säädetään jo WTO:ta 
koskevassa päätöksessä 1994/800.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen 48 artiklaa soveltava 
jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2011 alkaen
yhdenmukaistamaan tämän jakson tai 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osaston 
5 luvun 1 jakson mukaisesti vahvistettujen 
tukioikeuksien arvoa. Tätä varten 
jäsenvaltion on muutettava tällaisia 
tukioikeuksia asteittain vähintään kahdella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein. 

1. Tämän asetuksen 48 artiklaa soveltava 
jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2011 alkaen 
yhdenmukaistamaan tämän jakson tai 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osaston 
5 luvun 1 jakson mukaisesti vahvistettujen 
tukioikeuksien arvoa. Tätä varten 
jäsenvaltion on muutettava tällaisia 
tukioikeuksia asteittain puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein. 

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio, joka on ottanut 
tilatukijärjestelmän käyttöön asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 5 luvun 
1 jakson mukaisesti, voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 

2. Jäsenvaltio, joka on ottanut 
tilatukijärjestelmän käyttöön asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 5 luvun 
1 jakson mukaisesti, voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
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päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2010 alkaen 
yhdenmukaistamaan kyseisen jakson 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa siten, että se muuttaa tukioikeuksia 
asteittain vähintään kolmella etukäteen 
vahvistetulla vuosittaisella menettelyllä
puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2010 alkaen 
yhdenmukaistamaan kyseisen jakson 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa siten, että se muuttaa tukioikeuksia 
asteittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Minkään tukioikeuden arvon alennus ei 
voi missään 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa 
vuosittaisessa menettelyssä olla yli 
50 prosenttia tukioikeuden alkuarvon ja 
viimeisen vuosittaisen menettelyn 
täytäntöönpanon hetkellä sovellettavan
arvon välisestä erotuksesta.

3. Minkään tukioikeuden arvon 1 ja 
2 kohdassa säädetty alennus ei voi olla yli 
50 prosenttia tukioikeuden alkuarvon ja 
lopullisen arvon välisestä erotuksesta.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi päättää soveltaa 1, 2 ja 3 
kohtaa asianmukaisella maantieteellisellä 

4. Jäsenvaltio voi päättää tarkistaa 
tukioikeuksia asianmukaisella 
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tasolla, joka on määriteltävä puolueettomin 
ja syrjimättömin perustein, jollaisia ovat 
esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet. 

maantieteellisellä tasolla, joka on 
määriteltävä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein, jollaisia ovat 
esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne, alueelliset maatalouden 
harjoittamismahdollisuudet ja/tai tietyn 
maantieteellisen alueen rakenteelliset 
erityishaitat. 

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

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.

Jäsenvaltio voi pidättää enintään 
100 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.

Or. fr

Perustelu

Lammas- ja vuohialalla on ennennäkemättömän laaja kriisi, ja siksi tarvitaan voimakasta 
elettä, joka vastaa emolehmiä varten käyttöön otettuja toimenpiteitä. Lisäksi tarkistus vastaa 
19. kesäkuuta annettua Euroopan parlamentin päätöslauselmaa lammas- ja vuohialan 
tulevaisuudesta.
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Tarkistus 71

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:

a) 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.

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.

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

Perustelu

Emolehmäpalkkion lisäksi myös vasikoiden teurastuspalkkio on edelleen tarpeen sitoa 
tuotantoon, sillä muuten ala saattaa joutua vakaviin ongelmiin.

Tarkistus 72

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. 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 muiden eläinten kuin 
vasikoiden teurastuksesta maksettavaa 
palkkiota tai urospuolisten nautojen 
erityispalkkiota, voi maksaa viljelijöille 
lisätukea. Lisätuki myönnetään 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. fr

Perustelu

Tarkistus johtuu edellisestä tarkistuksesta.
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Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin uuden jäsenvaltion on tehtävä 
kansalliselle enimmäismäärälleen 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisen varannon perustamiseksi.

1. Kunkin uuden jäsenvaltion on tehtävä 
kansalliselle enimmäismäärälleen 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisen varannon perustamiseksi, 
johon mahdollisesti lisätään 27 artiklan 
soveltamisesta saadut määrät.

Or. fr

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tilatukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna uusi jäsenvaltio voi 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
ja tavalla, jolla taataan viljelijöiden 
tasapuolinen kohtelu ja vältetään 
markkinoiden ja kilpailun vääristyminen, 
käyttää kansallista varantoa tukioikeuksien 
jakamiseksi tilatukijärjestelmään 
siirtymisen vuoksi erityistilanteessa 
oleville erityisalojen viljelijöille. 

3. Tilatukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna uusi jäsenvaltio voi 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
ja tavalla, jolla taataan viljelijöiden 
tasapuolinen kohtelu ja vältetään 
markkinoiden ja kilpailun vääristyminen, 
käyttää kansallista varantoa tukioikeuksien 
jakamiseksi tilatukijärjestelmään 
siirtymisen vuoksi erityistilanteessa 
oleville erityisalojen viljelijöille. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle 
erityisesti uudet tai nuoret viljelijät, 
perhetilat tai muut ensisijaisessa 
asemassa olevat viljelijät.

Or. fr
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Uusi jäsenvaltio voi puolueettomin 
perustein ja tavalla, jolla taataan 
viljelijöiden tasapuolinen kohtelu ja 
ehkäistään markkinoiden ja kilpailun 
vääristyminen, käyttää kansallista 
varantoaan jakaakseen viljelijöille 
tukioikeuksia alueilla, joihin sovelletaan 
johonkin julkisen interventioon liittyviä 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
jotta vältetään maan viljelemättä 
jättäminen ja/tai korvataan näillä alueilla 
oleville viljelijöille aiheutuvat erityiset 
haitat.

5. Uusi jäsenvaltio voi puolueettomin 
perustein ja tavalla, jolla taataan 
viljelijöiden tasapuolinen kohtelu ja 
ehkäistään markkinoiden ja kilpailun 
vääristyminen, käyttää kansallista 
varantoaan jakaakseen viljelijöille 
tukioikeuksia alueilla, joihin sovelletaan 
johonkin julkisen interventioon liittyviä 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
jotta vältetään maan viljelemättä 
jättäminen ja/tai korvataan näillä alueilla 
oleville viljelijöille aiheutuvat erityiset 
haitat. Jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle 
erityisesti uudet tai nuoret viljelijät, 
perhetilat tai muut ensisijaisessa 
asemassa olevat viljelijät.

Or. fr

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on jaettava määrät, jotka 
olivat käytettävissä tuotantoon sidottuun 
tukeen liitteessä X olevassa II kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, asianomaisten 
alojen viljelijöiden kesken suhteessa 
tukeen, jota nämä saivat suoraan tai 
välillisesti asianomaisissa 
tukijärjestelmissä vuosina 2000–2002.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
valita edustavamman ajanjakson, joka on 
edellä mainittua äskettäisempi.

1. Jäsenvaltion on jaettava liitteessä XI 
tarkoitetut määrät, jotka olivat 
käytettävissä tuotantoon sidottuun tukeen 
liitteessä X olevassa I kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, ensisijaisesti
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.
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Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on jätettävä liikkumavaraa, sillä voi olla vaikeaa siirtää eurolleen tarkka 
summa.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on jaettava määrät, jotka 
olivat käytettävissä tuotantoon sidottuun 
tukeen liitteessä X olevassa II kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, asianomaisten 
alojen viljelijöiden kesken suhteessa 
tukeen, jota nämä saivat suoraan tai 
välillisesti asianomaisissa 
tukijärjestelmissä vuosina 2000–2002.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
valita edustavamman ajanjakson, joka on 
edellä mainittua äskettäisempi.

Jäsenvaltion on jaettava määrät, jotka 
olivat käytettävissä tuotantoon sidottuun 
tukeen liitteessä X olevassa II kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelmissä, ensisijaisesti
asianomaisten alojen viljelijöiden kesken 
suhteessa tukeen, jota nämä saivat suoraan 
tai välillisesti asianomaisissa 
tukijärjestelmissä vuosina 2000–2002. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
valita edustavamman ajanjakson, joka on 
edellä mainittua äskettäisempi. 

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on jätettävä liikkumavaraa, sillä voi olla vaikeaa siirtää eurolleen tarkka 
summa.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Luku 5 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ERITYISTUKI ERITYISTUET

Or. fr
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleissäännöt Lisätuet

Or. fr

Tarkistus 80

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- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla, sekä 
naudan-, lampaan- ja vuohenlihan 
tuottajille aiheutuvista erityishaitoista;

Or. fr

Perustelu

Alakohtainen jako on poistettava, sillä eläintuotannossa on meneillään vakava kriisi, joka ei 
rajoitu tiettyihin aloihin. Lisäksi lammas- ja vuohialalla tämä on lammas- ja vuohialan 
tulevaisuudesta 19. kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
esitetyn linjan mukaista.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alueilla, joihin sovelletaan 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 

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

jotta vältetään maan viljelemättä 
jättäminen ja/tai korvataan näillä alueilla 
oleville viljelijöille aiheutuvat erityiset 
haitat; etusijalle voidaan asettaa erityisesti 
uudet viljelijät tai viljelijät, perhetilat tai 
muut ensisijaisessa asemassa olevat 
viljelijät;

Or. fr

Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

c a) määrittämällä tukikelpoisiksi 
hehtaarit, joilla ei ole tukioikeuksia; 

Or. fr

Perustelu

Tietyt jäsenvaltiot voivat päättää ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuotantoon 
tarkoitetut maa-alat, ja niille pitäisi antaa valinnanvapaus. 

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) satovakuutusmaksuihin 69 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkoituksena ei tietenkään ole poistaa tätä toimenpidettä vaan siirtää se erityiseen artiklaan, 
jotta se saa riittävästi tukea ja jotta sitä voidaan kehittää yhteisten markkinajärjestelyjen 
puitteissa. 
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Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) eläin- ja kasvitauteihin liittyviin 
sijoitusrahastoihin 70 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin. 

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkoituksena ei tietenkään ole poistaa tätä toimenpidettä vaan siirtää se satovakuutuksen 
kanssa erityiseen artiklaan, jotta ne saavat riittävästi tukea ja jotta niitä voidaan kehittää 
yhteisten markkinajärjestelyjen puitteissa. 

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tukea 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää vain

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

Or. fr

Perustelu

Kyse on tuen antamisesta vaikeuksissa oleville aloille eikä siitä, että niille tarjottaisiin 
mahdollisuus lisätä tuotantoa. 
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Tarkistus 86

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. fr

Perustelu

Tietyillä vaikeuksissa olevilla aloilla on niiden säilymisen varmistamiseksi voitava yhdistää 
useita toimenpiteitä.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Teksti pelkästään siirretään kohdan johdantokappaleeseen.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 2,5 prosenttia 

4. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on Uruguayn kierroksen 
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41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

monenvälisissä kauppaneuvotteluissa 
(1986–1994) laadittujen sopimusten 
tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 
yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn 
neuvoston päätöksen 94/800/EY1

mukainen prosenttiosuus. Jäsenvaltiot 
voivat vahvistaa toimenpidekohtaisia 
rajoja.
__________
1 EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1.

Or. fr

Perustelu

Komission vahvistama luku on täysin keinotekoinen, ja se voidaan joka tapauksessa asettaa 
pätevästi vain lainsäädäntöehdotusta koskevan lopullisen sopimuksen perusteella. Varmaa on 
ainoastaan, että tuen on vastattava Euroopan yhteisön Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa tekemiä sitoumuksia etenkin sinisestä laatikosta ja "de minimis" 
-lausekkeesta.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 kohdan a ja d alakohdassa, 
myönnetään vuotuisina lisätukina;

a) 1 kohdan a alakohdassa, myönnetään 
vuotuisina lisätukina;

Or. fr

Perustelu

Katso 68 artiklan 1 kohdan d alakohtaa koskeva perustelu. 
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Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 1 kohdan e alakohdassa, myönnetään 
70 artiklassa tarkoitettuna taloudellisena 
tukena.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Katso 68 artiklan 1 kohdan e alakohtaa koskeva perustelu.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 5 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tukioikeuksien, joiden 
yksikköarvoa on korotettu, ja 
lisätukioikeuksien siirto sallitaan vain, jos 
siirrettyjen tukioikeuksien kanssa 
siirretään vastaava määrä hehtaareita. 

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kaikki tilatukijärjestelmän rajoitukset on poistettu, eikä järjestelmää ole aihetta mutkistaa 
turhaan ottamalla ne tässä uudelleen käyttöön.
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille 
toimenpiteille myönnettävän tuen on 
oltava johdonmukainen yhteisön muiden 
toimenpiteiden ja politiikkojen kanssa.

7. Komissio määrittelee 128 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen tässä jaksossa tarkoitetun 
tuen myöntämistä koskevat edellytykset 
erityisesti varmistaakseen 
johdonmukaisuuden yhteisön muiden 
toimenpiteiden ja politiikkojen kanssa. 

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on tekstin selventäminen ja järkeistäminen.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ennakolta suunnitelluista 
toimenpiteistä ja maksuista.

Or. fr

Perustelu

Toissijaisuusperiaatetta on aihetta soveltaa, mutta jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
toimenpiteistä, jotka ne aikovat toteuttaa. 
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Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa, 
soveltamalla viljelijöille jaettaviin ja/tai 
kansallisesta varannosta peräisin oleviin 
tukioikeuksiin lineaarista vähennystä;

a) 1 kohdan a, b ja c alakohdassa, 
soveltamalla viljelijöille jaettaviin ja/tai 
kansallisesta varannosta peräisin oleviin 
tukioikeuksiin lineaarista vähennystä;

Or. fr

Perustelu

Katso 68 artiklan 1 kohdan d alakohtaa koskeva perustelu.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 1 kohdan e alakohdassa, soveltamalla 
tarvittaessa lineaarista vähennystä yhteen 
tai useampaan asianmukaisia tukia 
saavien edunsaajien tukeen tämän 
osaston mukaisesti ja 1 ja 3 kohdassa 
säädetyissä rajoissa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Katso 68 artiklan 1 kohdan e alakohtaa koskeva perustelu.
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Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komission on 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
määriteltävä tässä jaksossa tarkoitetun 
tuen myöntämistä koskevat edellytykset 
erityisesti varmistaakseen 
johdonmukaisuuden muiden yhteisön 
toimenpiteiden ja politiikkojen kanssa 
sekä estääkseen tuen kasautumisen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kohta on siirretty 7 kohtaan.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
68 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 a artikla
Yhteisen markkinajärjestelyn piiriin 
kuuluvat tuet
1. Jäsenvaltio voi viimeistään kunkin 
tämän artiklan säännösten 
täytäntöönpanoa edeltävän vuoden 
1 päivänä elokuuta päättää käyttää 
vuodesta 2010 alkaen enintään 
5 prosenttia 41 artiklassa tarkoitetusta 
kansallisesta enimmäismäärästään 
myöntääkseen tukea viljelijöille 
a) satovakuutusmaksuihin; 
b) eläin- ja kasvitauteihin liittyviin 
sijoitusrahastoihin.
2. Tuki toimenpiteisiin, joita tarkoitetaan
a) 1 kohdan a alakohdassa, myönnetään 
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vuotuisina lisätukina;
b) 1 kohdan b alakohdassa, myönnetään 
taloudellisena tukena. 
3. Jäsenvaltioiden on kerättävä varat, 
jotka tarvitaan tukeen, jota tarkoitetaan
a) 1 kohdan a alakohdassa, soveltamalla 
viljelijöille jaettaviin ja/tai kansallisesta 
varannosta peräisin oleviin tukioikeuksiin 
lineaarista vähennystä;
b) 1 kohdan b alakohdassa, soveltamalla 
tarvittaessa lineaarista vähennystä yhteen 
tai useampaan asianmukaisia tukia 
saavien edunsaajien tukeen tämän 
osaston mukaisesti. 
4. Tukea 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan 
myöntää enintään vain päätöksen 
94/800/EY mukainen prosenttiosuus.

Or. fr

Perustelu

On aihetta varmistaa riittävä tuki näille kahdelle toimenpiteelle, jotka ovat tarpeen 
maatalousmarkkinoiden mahdollisesta epävakaudesta selviytymiseksi. Samoista syistä on 
aihetta sisällyttää ne yhteiseen markkinajärjestelyyn. 

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
68 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 b artikla
Yhdyskäytävälauseke

1. Jäsenvaltiot, jotka eivät sovella 68 ja 
68 a artiklaa tai osaa niistä, voivat 
osoittaa käyttämättömät määrät 
maaseudun kehityksen 
ohjelmasuunnitteluun liittyviin 
toimenpiteisiin asetuksessa (EY) 
N:o 378/2007 vahvistettujen 
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yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Ne on käytettävä asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 69 artiklan 5 a kohdan 
mukaisesti ilman se jäsenvaltio, jossa 
vastaavat määrät ovat kertyneet, 
osallistuu rahoitukseen. 

Or. fr

Perustelu

Esittelijä ehdottaa 12. maaliskuuta annetun EP:n päätöslauselman mukaisesti toiseen pilariin 
tehtävien siirtojen määrää, mutta hän ei aio riistää varoja maaseudun kehitykseltä. 
Jäsenvaltioiden, jotka eivät halua käyttää kaikkia tai osaa 68 ja 68 a artiklan soveltamisesta 
saaduista määristä, olisi siten sallittava halutessaan vahvistaa maaseudun kehitysohjelmia. 
Koska ensimmäiseen pilariin jääviin määriin ei kuitenkaan saa liittyä yhteisrahoitusta, ne 
olisi voitava siirtää toiseen pilariin ilman yhteisrahoitusta.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
69 artikla

Komission teksti Tarkistus

69 artikla Poistetaan.
Satovakuutus

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
taloudellista tukea vakuutusmaksuihin, 
kun satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten 
varalta.
Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin 
hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
kuivuutta, jotka tuhoavat yli 30 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.
2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 60 prosenttia 
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vakuutusmaksuista. Jäsenvaltio voi 
päättää korottaa taloudellisen tuen 
70 prosenttiin sääolojen tai asianomaisen 
alan tilanteen perusteella.
Jäsenvaltio voi asettaa enimmäismäärän 
vakuutusmaksulle, jolle voi saada 
taloudellista tukea.
3. Satovakuutus voi korvata vahingot 
vain, jos asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
epäsuotuisat sääolot virallisesti sellaisiksi 
todennut. 
4. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
vahinkojen korvaamiseen tarvittavat 
kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä 
tai määrää koskevia ehtoja tai 
määräyksiä.
5. Taloudellinen tuki on maksettava 
suoraan asianomaiselle viljelijälle.
6. Taloudellisen tuen myöntämiseen 
liittyviä jäsenvaltioiden menoja 
rahoitetaan 68 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista varoista siten, että yhteisön 
rahoitusosuus on 40 prosenttia tämän 
artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista tukikelpoisista 
vakuutusmaksuista. 
Ensimmäinen alakohta ei estä 
jäsenvaltioita kattamasta taloudellista 
tukeaan kokonaan tai osittain 
asianomaisten alojen pakollisten 
yhteisvastuujärjestelmien kautta.
7. Taloudellinen tuki ei saa estää 
vakuutuspalvelujen sisämarkkinoiden 
toimintaa. Taloudellinen tuki ei saa 
rajoittua vain yhden vakuutusyhtiön tai 
-yhtiöryhmän tarjoamaan vakuutukseen, 
eikä sen edellytyksenä saa olla 
vakuutuksen ottaminen asianomaiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneesta 
vakuutusyhtiöstä.
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Or. fr

Perustelu

Tätä erittäin myönteistä säännöstä ei tietenkään haluta poistaa vaan siirtää se yhteistä 
markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen. 

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

70 artikla Poistetaan.
Eläin- ja kasvitauteihin liittyvät 

sijoitusrahastot
1. Jäsenvaltiot voivat sijoitusrahastoille 
myönnettävän taloudellisen tuen avulla 
varmistaa, että viljelijöille maksetaan 
taloudellista korvausta eläin- tai 
kasvitaudista johtuvien taloudellisten 
tappioiden johdosta. 
2. Tämän artiklan soveltamiseksi
a) 'sijoitusrahastolla' tarkoitetaan 
jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti 
hyväksymää järjestelmää, jossa siihen 
kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa itsensä 
sellaisia taloudellisia tappioita vastaan, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista, 
ja jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia; 
b) 'taloudellisilla tappioilla' tarkoitetaan 
lisäkustannuksia, joita viljelijälle 
aiheutuu tämän toteuttamista 
poikkeuksellisista toimenpiteistä, joilla 
pyritään vähentämään markkinatarjontaa 
tai merkittävää tuotannonmenetystä. 
Kustannuksia, joihin voidaan myöntää 
korvausta yhteisön muiden säännösten 
mukaisesti ja jotka johtuvat muiden 
terveys-, eläinlääkintä- tai 
kasvinsuojelutoimenpiteiden 
soveltamisesta, ei pidetä taloudellisina 
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tappioina.
3. Sijoitusrahastosta maksetaan 
taloudellista korvausta suoraan sen 
jäseninä oleville viljelijöille, joille on 
aiheutunut taloudellisia tappioita.
Sijoitusrahastosta maksettavan 
taloudellisen korvauksen on oltava 
peräisin
a) jäsenviljelijöiden rahastoon 
osoittamasta pääomakannasta; ja/tai
b) rahaston kaupallisin ehdoin ottamista 
lainoista.
Alkupääoma ei voi olla peräisin julkisista 
varoista. 
4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
taloudellinen tuki voi liittyä 
a) sijoitusrahastojen perustamisesta 
aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, 
jotka voidaan jakaa enintään kolmelle 
vuodelle;
b) pääoman takaisinmaksuun ja korkoon, 
jota peritään sijoitusrahaston lainoista, 
jotka se on ottanut kaupallisin ehdoin 
taloudellisen korvauksen maksamiseksi 
viljelijöille;
c) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut pääomakannastaan 
taloudellisena korvauksena viljelijöille.
Komissio vahvistaa taloudelliseen tukeen 
kelpoisten kaupallisten lainojen 
vähimmäis- ja enimmäiskeston 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.
Jos taloudellinen korvaus maksetaan 
rahastosta ensimmäisen alakohdan 
c alakohdan mukaisesti, julkinen 
rahoitusosuus on suoritettava 
vähimmäiskestoiselle kaupallisin ehdoin 
otetulle lainalle suunnitellussa tahdissa.
5. Taloudellinen tuki saa olla enintään 
60 prosenttia 4 kohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista. Jäsenvaltio voi päättää
korottaa taloudellisen tuen 70 prosenttiin 
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asianomaisen alan tilanteen perusteella. 
Kustannuksista, joita ei kateta 
taloudellisella tuella, vastaavat 
jäsenviljelijät.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kustannuksia, 
joille voidaan myöntää taloudellista tukea, 
soveltamalla
a) rahastokohtaisia enimmäismääriä;
b) yksikkökohtaisia enimmäismääriä.
6. Yhteisö osallistuu jäsenvaltioiden 
taloudelliseen tukeen liittyvien menojen 
rahoitukseen 68 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista varoista siten, että sen 
rahoitusosuus on 40 prosenttia 4 kohdan 
mukaisesti tukikelpoisista määristä.
Ensimmäinen alakohta ei estä 
jäsenvaltioita kattamasta taloudellista 
tukeaan kokonaan tai osittain
asianomaisten alojen pakollisten 
yhteisvastuujärjestelmien kautta.
7. Jäsenvaltioiden on annettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja 
hallintoa koskevat säännöt erityisesti siltä 
osin kuin ne liittyvät korvausten 
myöntämiseen viljelijöille 
kriisitapauksissa tai näiden sääntöjen 
hallinnointiin ja valvontaan.
8. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
vuosikertomus tämän artiklan 
täytäntöönpanosta. Komissio määrittelee 
kertomuksen muodon, sisällön, ajoituksen 
ja määräajat 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Tätä erittäin myönteistä säännöstä ei tietenkään haluta poistaa vaan siirtää se yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen.
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Tarkistus 101

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

Tarkistus 102

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

Parlamentin tarkistus
euroa/ha

2009–2013
Bulgaria 345,255

Kreikka 561,00
Espanja 476,25

Ranska 411,75
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Italia 453,00
Unkari 232,50

Portugali 453,75
Romania 126,075

Or. fr

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
1 a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 A JAKSO

VALKUAISKASVIPALKKIO

74 a artikla
Soveltamisala

Tukea myönnetään valkuaiskasvien 
tuottajille tässä jaksossa säädetyin 
edellytyksin.
Valkuaiskasveilla tarkoitetaan:

a) CN-koodiin 0713 10 kuuluvia 
herneitä;

b) CN-koodiin 0713 50 kuuluvia 
härkäpapuja;
c) CN-koodiin ex 1209 29 50 kuuluvia 
makeita lupiineja.

74 b 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 
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jäsenvaltion tunnustamien 
poikkeuksellisten sääolojen vuoksi, ovat 
kuitenkin tukikelpoisia edellyttäen, että 
kyseisiä aloja ei käytetä mihinkään 
muuhun tarkoitukseen ennen kyseistä 
kasvuvaihetta.

74 c artikla
Pinta-ala

1. Käyttöön otetaan 1 400 000 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.

Or. fr

Perustelu

Viljan houkuttelevuuden vuoksi valkuaiskasvien viljelyala on vähentynyt huomattavasti, millä 
on kielteisiä vaikutuksia maatalouteen ja ympäristöön ja lisäksi vähennys uhkaa heikentää 
valkuaiskasvien saatavuutta etenkin eläinten rehuissa. 

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
6 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 A JAKSO

TUPAKKATUKI

87 a artikla
Soveltamisala

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

87 b artikla
Tukikelpoisuus

Tuki myönnetään viljelijöille, jotka saivat 
tupakkapalkkion asetuksen (ETY) 
N:o 2075/92 mukaisesti kalenterivuosina 
2000, 2001 ja 2002, ja viljelijöille, jotka 
ovat saaneet tupakantuotantokiintiöitä 
1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän 
joulukuuta 2005 välisenä aikana. Tuen 
myöntämisen edellytykset ovat seuraavat:
a) tupakan on oltava peräisin neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2075/92 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä raakatupakka-alan 
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palkkiojärjestelmän, tuotantokiintiöiden 
sekä tuottajaryhmittymille myönnettävän 
erityistuen osalta 22 päivänä joulukuuta 
1998 annetun komission asetuksen (EY) 
N:o 2848/981 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.
Asetuksen 111 artiklan mukaisen 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
soveltamiskauden jälkeen ja sovellettaessa 
87 a artiklaa tupakantuotantokiintiöiden 
jakaminen ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti on tehtävä tilatukijärjestelmän 
ensimmäisen soveltamisvuoden loppuun 
mennessä.
____________
1EYVL 358, 31.12.1998, s. 17, asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 1809/2004 (EUVL L 
318, 19.10.2004, s. 18).

87 c artikla
Määrät

Koko tuen enimmäismäärä, joka kattaa 
myös 87 d artiklassa tarkoitettuun 
yhteisön tupakkarahastoon siirrettävät 
määrät, on seuraava:

(miljoonaa 
euroa)

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

189,366

Portugali 8,468
2009–2012

Unkari p.m.
Bulgaria p.m.
Romania p.m.
Puola p.m.

87 d artikla
Siirrot yhteisön tupakkarahastoon

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

Or. fr

Perustelu

Tässä puetaan tarkistuksen muotoon suurella enemmistöllä 26. toukokuuta 2008 hyväksytty 
Euroopan parlamentin päätöslauselma. 

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Palkkion määrä uuhta kohti on 21 euroa. 
Lampaanmaitoa tai lampaanmaitopohjaisia 
tuotteita kaupan pitävien viljelijöiden 
osalta palkkio uuhta kohti on kuitenkin 
6,8 euroa.

4. Palkkion määrä uuhta kohti on 21 euroa. 
Lampaanmaitoa tai lampaanmaitopohjaisia 
tuotteita kaupan pitävien viljelijöiden 
osalta palkkio uuhta kohti on kuitenkin 
16,8 euroa.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksessa korjataan komission virhe. 

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Palkkion määrä kuttua kohti on 
6,8 euroa.

5. Palkkion määrä kuttua kohti on 
16,8 euroa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa korjataan komission virhe.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'alueella' tarkoitetaan asianomaisen 
jäsenvaltion valinnan mukaan joko 
jäsenvaltiota tai sen osaa;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Määritelmä siirretään asetuksen 2 artiklaan, johon on koottu kaikki määritelmät, jotka ovat 
tarpeen tekstin ymmärtämiseksi. 
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Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää 
soveltava uusi jäsenvaltio voi päättää 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2009 
käyttää kalenterivuodesta 2010 alkaen 
enintään 10 prosenttia 41 artiklassa 
tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen 
viljelijöille 68 artiklan 1 kohdan a, b, c, d 
ja e alakohdassa tarkoitettua tukea 
68 artiklan 2–9 kohdan sekä 69 ja 
70 artiklan mukaisesti.

1. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää 
soveltava uusi jäsenvaltio voi päättää 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2009 
käyttää kalenterivuodesta 2010 alkaen 
enintään 10 prosenttia 41 artiklassa 
tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen 
viljelijöille 68 artiklan 1 kohdan a, b ja
c alakohdassa tarkoitettua tukea 68 artiklan 
2–9 kohdan mukaisesti.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää 
soveltava uusi jäsenvaltio voi päättää 
kunkin 68 a artiklan säännösten 
täytäntöönpanoa edeltävän vuoden 
elokuun 1 päivään mennessä käyttää 
vuodesta 2010 alkaen enintään 
5 prosenttia 41 artiklassa tarkoitetusta 
kansallisesta enimmäismäärästään 
myöntääkseen viljelijöille 68 a artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua 
tukea 68 a artiklan 2, 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seurausta 68 a ja 68 b artiklan laatimisesta. 

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
123 artikla

Komission teksti Tarkistus

123 artikla Poistetaan.
Määrärahojen siirto tupakan 



PE407.775v01-00 76/87 PR\727224FI.doc

FI

viljelyalueiden rakenneuudistusta varten
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.

Or. fr

Perustelu

Kuten 6 a jaksossa, tässä puetaan tarkistuksen muotoon suurella enemmistöllä 26. toukokuuta 
2008 hyväksytty Euroopan parlamentin päätöslauselma.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
125 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ranskan merentakaisiin departementteihin, 
Azoreihin, Madeiraan ja Kanariansaariin ei 
sovelleta III ja IV osastoa.

Ranskan merentakaisiin departementteihin, 
Azoreihin, Madeiraan ja Kanariansaariin ei 
sovelleta III ja IV osastoa, lukuun 
ottamatta kuitenkaan 68 ja 68 a artiklaa.

Or. fr

Tarkistus 113

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, 

Kyseisen asetuksen 66, 67, 68, 68 a ja 
69 artiklaa ja 70 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa sekä IV osaston 1 lukua 
(durumvehnä), 4 lukua (pähkinöiden pinta-
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(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.

alatuki), 8 lukua, (energiakasvit), 9 lukua 
(siementuki), 10 lukua (peltokasvien pinta-
alatuki), 10 b lukua (tuki oliivitarhoille) ja 
10 d lukua (humalan pinta-alatuki) 
sovelletaan kuitenkin vielä vuonna 2009.

Or. fr

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa "Durumvehnä" (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Durumvehnä
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003* 
IV osaston 1 luku
Pinta-alatuki
*Ainoastaan vuonna 2009.

Or. fr

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Valkuaiskasvit – sarake "Oikeusperusta"

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 
2 luku

Tämän asetuksen IV osaston 1 luvun 
1 a jakso

Or. fr
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Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tupakka – sarake "Oikeusperusta"

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 
10 c luku

Tämän asetuksen IV osaston 1 luvun 
6 a jakso

Or. fr

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Peltokasvit – sarake "Oikeusperusta"

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 
10 luku 

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003* IV 
osaston 10 luku 

*Ainoastaan vuonna 2009.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa korjataan komission virhe.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A a kohta (uusi)

Tarkistus
A a. Työturvallisuus
87 a. Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, 

toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1)

6 artikla

8 b. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 
18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka 

3, 6, 8 ja 
9 artikla
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liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)
(EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21)

8 c. Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1994, 
nuorten työntekijöiden suojelusta
(EYVL L 216, 20.8.1994, s. 12)

8 d. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 
29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden 
vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)
(EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50)

3 artikla, 
4–12 
artikla

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yksinomaan seurausta työturvallisuuden sisällyttämisestä lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin. 

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
Liite IV

Komission teksti

milj. euroa

Kalenterivuosi 2009 2010 2011 2012
Belgia 583,2 570,9 563,1 553,9
Tšekki 773,0
Tanska 985,9 965,3 954,6 937,8
Saksa 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Viro 88,9
Irlanti 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Kreikka 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Espanja 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Ranska 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
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Italia 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Kypros 48,2
Latvia 130,5
Liettua 337,9
Luxemburg 35,2 34,5 34,0 33,4
Unkari 1 150,9
Malta 4,6
Alankomaat 841,5 827,0 829,4 815,9
Itävalta 727,7 718,2 712,1 704,9
Puola 2 730,5
Portugali 635,8 623,0 622,6 622,6
Slovenia 129,4
Slovakia 335,9
Suomi 550,0 541,2 536,0 529,8
Ruotsi 731,7 719,9 710,6 699,8
Yhdistynyt 
kuningaskunta

3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Tarkistus

milj. euroa

Kalenterivuosi 2009 2010 2011 2012
Belgia p.m. p.m. p.m. p.m.
Tšekki p.m. p.m. p.m. p.m.
Tanska p.m. p.m. p.m. p.m.
Saksa p.m. p.m. p.m. p.m.
Viro p.m. p.m. p.m. p.m.
Irlanti p.m. p.m. p.m. p.m.
Kreikka p.m. p.m. p.m. p.m.
Espanja p.m. p.m. p.m. p.m.
Ranska p.m. p.m. p.m. p.m.
Italia p.m. p.m. p.m. p.m.
Kypros p.m. p.m. p.m. p.m.
Latvia p.m. p.m. p.m. p.m.
Liettua p.m. p.m. p.m. p.m.
Luxemburg p.m. p.m. p.m. p.m.
Unkari p.m. p.m. p.m. p.m.
Malta p.m. p.m. p.m. p.m.
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Alankomaat p.m. p.m. p.m. p.m.
Itävalta p.m. p.m. p.m. p.m.
Puola p.m. p.m. p.m. p.m.
Portugali p.m. p.m. p.m. p.m.
Slovenia p.m. p.m. p.m. p.m.
Slovakia p.m. p.m. p.m. p.m.
Suomi p.m. p.m. p.m. p.m.
Ruotsi p.m. p.m. p.m. p.m.
Yhdistynyt 
kuningaskunta

p.m. p.m. p.m. p.m.

Or. fr

Perustelu

Liitettä on tarkistettava Euroopan parlamentin tarkistusten huomioon ottamiseksi. 

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII
Komission teksti

Taulukko 1

(1 000 euroa)

Jäsenvaltio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 ja sitä 
seuraavat 

vuodet

Belgia 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Tanska 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Saksa 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Irlanti 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Kreikka 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Espanja 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Ranska 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Italia 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Luxemburg 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Alankomaat 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Itävalta 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugali 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Suomi 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Ruotsi 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Yhdistynyt 
kuningaskunta ” 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849
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Taulukko 2*
(1 000 euroa)

Jäsenvaltio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 ja sitä 
seuraavat 

vuodet

Bulgaria 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Tšekki 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Viro 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Kypros 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Latvia 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Liettua 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Unkari 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Puola 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Romania 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Slovenia 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Slovakia 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

* Enimmäismäärät laskettu ottaen huomioon 110 artiklassa säädetty tukien lisäystä 
koskeva aikataulu.

Tarkistus
Taulukko 1

(1 000 euroa)

Jäsenvaltio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 ja sitä 
seuraavat 

vuodet

Belgia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Tanska p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Saksa p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Irlanti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Kreikka p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Espanja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ranska p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Italia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Luxemburg p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Alankomaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Itävalta p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Portugali p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Suomi p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ruotsi p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Yhdistynyt 
kuningaskunta ” p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Taulukko 2
(1 000 euroa)

Jäsenvaltio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 ja sitä 
seuraavat 

vuodet

Bulgaria p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Tšekki p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Viro p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Kypros p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Latvia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Liettua p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
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Unkari p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Malta p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Puola p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Romania p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Slovenia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Slovakia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Or. fr

Perustelu

Liitettä on tarkistettava Euroopan parlamentin tarkistusten huomioon ottamiseksi. 

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
Liite X – osa I – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Vuodesta 2010 alkaen asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 IV osaston 2 luvussa 
säädetty valkuaiskasvipalkkio

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tuotantomääriin sidotun tuen poistaminen saattaisi vielä entisestäänkin vähentää 
valkuaiskasvien viljelyalaa, mikä saattaa heikentää niiden saatavuutta eläinten rehuissa.  

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
Liite X – osa I – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Vuodesta 2010 alkaen asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 IV osaston 3 luvussa ja 
tämän asetuksen IV osaston 1 luvun 
1 jaksossa säädetty riisin lajikohtainen tuki 
tämän asetuksen 72 artiklan 2 kohdassa 
säädetyssä aikataulussa

– Vuodesta 2013 alkaen asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 IV osaston 3 luvussa ja 
tämän asetuksen IV osaston 1 luvun 
1 jaksossa säädetty riisin lajikohtainen tuki 
tämän asetuksen 72 artiklan 2 kohdassa 
säädetyssä aikataulussa

Or. fr
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Perustelu

Sisällyttäminen tilatukijärjestelmään on tehtävä vuodesta 2013 alkaen, ei ennen sitä.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
Liite X – osa I – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Vuodesta 2011 alkaen asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 II osan I osaston IV luvun 
I jakson I alajaksossa säädetty kuivatun 
rehun jalostustuki

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kuivattua rehua koskee yhteinen markkinajärjestely, josta ollaan tekemässä arviointia, jonka 
tulokset eivät vielä ole tiedossa. Ala tarvitsee säilyäkseen rakennemuutosta, mutta nykyisen 
eläintuotannon kriisin vallitessa on aihetta taata valkuaispitoisten tuotteiden tarjonta. 

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
Liite X – osa I – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Vuodesta 2011 alkaen asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 II osan I osaston IV luvun 
I jakson II alajaksossa säädetty 
kuiduntuotantoon tarkoitettujen 
pellavanvarsien jalostustuki kyseisessä 
alajaksossa säädetyssä aikataulussa

– Vuodesta 2013 alkaen asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 II osan I osaston IV luvun 
I jakson II alajaksossa säädetty 
kuiduntuotantoon tarkoitettujen 
pellavanvarsien jalostustuki kyseisessä 
alajaksossa säädetyssä aikataulussa

Or. fr

Perustelu

Komissio on itse tehnyt erittäin myönteisen tutkimuksen pellavasta ja hampusta, joten ei ole 
syytä poistaa järjestelyä välittömästi. 
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Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
Liite X – osa I – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Vuodesta 2011 alkaen asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 [95 a] artiklassa säädetty 
tärkkelysperunapalkkio ja tämän asetuksen 
75 artiklassa säädettyä aikataulua 
noudattaen jälkimmäisessä artiklassa 
säädetty tärkkelysperunan tuki.

– Vuodesta 2013 alkaen asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 [95 a] artiklassa säädetty 
tärkkelysperunapalkkio ja tämän asetuksen 
75 artiklassa säädettyä aikataulua 
noudattaen jälkimmäisessä artiklassa 
säädetty tärkkelysperunan tuki.

Or. fr

Perustelu

Tuotannon häviämisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia tiettyjen alueiden työllisyyteen, joten 
vaikuttaa aiheellisemmalta säilyttää nykyjärjestelmä vuoteen 2013 asti. 

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
Liite X – osa II – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

55 artiklassa säädetyssä aikataulussa 
naudanlihapalkkiot emolehmäpalkkiota 
lukuun ottamatta.

55 artiklassa säädetyssä aikataulussa 
naudanlihapalkkiot emolehmäpalkkiota ja 
vasikoiden teurastuspalkkiota lukuun 
ottamatta.

Or. fr

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – taulukko "Kuivattu rehu"

Komission teksti Tarkistus

Taulukko "Kuivattu rehu" Taulukko poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – taulukko "Valkuaiskasvit"

Komission teksti Tarkistus

Taulukko "Valkuaiskasvit" Taulukko poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – taulukko "Riisi"

Komission teksti Tarkistus

Sarake 2010 Poistetaan.
Sarake 2011
Sarake 2012

Or. fr

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – taulukko "Pitkät pellavakuidut"

Komission teksti Tarkistus

Sarake 2011 Poistetaan.
Sarake 2012

Or. fr
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Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – taulukko "Perunatärkkelyksen jalostustuki"

Komission teksti Tarkistus

Sarake 2011 Poistetaan.
Sarake 2012

Or. fr

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – taulukko "Perunatärkkelyksen jalostustuki"

Komission teksti Tarkistus

Sarake 2011 Poistetaan.
Sarake 2012

Or. fr
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