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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 yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta 
asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o […]/2008 
muuttamalla
(KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto 
on kuullut parlamenttia (C6-0241/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
(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 – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Viljaa koskevaa järjestelmää olisi 
muutettava alan kilpailukyvyn ja 
markkinasuuntautuneisuuden 
varmistamiseksi, ja interventiota olisi 
käytettävä turvaverkkona markkinoiden 
häiriöissä sekä viljelijöiden toiminnan 

(3) Viljaa koskevaa järjestelmää olisi 
muutettava alan kilpailukyvyn ja 
markkinasuuntautuneisuuden 
varmistamiseksi, ja interventiota olisi 
käytettävä turvaverkkona markkinoiden 
häiriöissä sekä viljelijöiden toiminnan 
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helpottamiseksi markkinaolosuhteisiin 
nähden. Maissin interventiojärjestelmän 
uudistusta koskevissa neuvoston 
päätelmissä määrätään koko vilja-alan 
interventiojärjestelmän uudelleen 
tarkastelusta terveystarkastuksen 
yhteydessä analyysin perusteella, jonka 
mukaan on olemassa ohran lisäintervention 
riski, jos hinnat ovat alhaisia.  Viljan 
näkymät ovat kuitenkin muuttuneet 
tuolloisesta huomattavasti, sillä viljan 
maailmanmarkkinahinnat ovat suotuisia, 
koska kysyntä maailmanmarkkinoilla on 
kasvussa ja viljan varastot 
maailmanmarkkinoilla vähissä. Sen vuoksi 
muiden rehuviljojen interventiotasojen 
asettaminen nollaan samassa aikataulussa 
kuin maissia koskeva uudistus 
mahdollistaisi intervention ilman kielteisiä 
vaikutuksia koko viljamarkkinoihin. Vilja-
alan näkymät koskevat myös 
durumvehnää, mikä merkitsee sitä, että 
interventio-ostot voitaisiin lakkauttaa, 
koska ne ovat menettäneet merkityksensä 
markkinahintojen oltua jatkuvasti 
huomattavasti interventiohintoja 
korkeampia. Koska viljan intervention on 
tarkoitus olla pikemminkin turvaverkko 
kuin hinnanmuodostukseen vaikuttava 
tekijä, jäsenvaltioiden väliset erot 
sadonkorjuukausissa, jotka tosiasiallisesti 
aloittavat markkinointivuodet, eivät ole 
enää merkityksellisiä, koska hinnat eivät 
enää kuvasta interventiotasoja 
korotettuna tuen lisäyksillä.
Yksinkertaistamisen vuoksi viljan 
interventiota koskevat ajankohdat olisi 
sen vuoksi yhtenäistettävä koko 
yhteisössä.

helpottamiseksi markkinaolosuhteisiin 
nähden. Maissin interventiojärjestelmän 
uudistusta koskevissa neuvoston 
päätelmissä määrätään koko vilja-alan 
interventiojärjestelmän uudelleen 
tarkastelusta terveystarkastuksen 
yhteydessä analyysin perusteella, jonka 
mukaan on olemassa ohran lisäintervention 
riski, jos hinnat ovat alhaisia. Viljan 
näkymät ovat kuitenkin muuttuneet 
tuolloisesta huomattavasti, sillä viljan 
maailmanmarkkinahinnat ovat suotuisia, 
koska kysyntä maailmanmarkkinoilla on 
kasvussa ja viljan varastot 
maailmanmarkkinoilla vähissä. Sen vuoksi 
muiden rehuviljojen interventiotasojen 
asettaminen nollaan samassa aikataulussa 
kuin maissia koskeva uudistus 
mahdollistaisi intervention ilman kielteisiä 
vaikutuksia koko viljamarkkinoihin. Vilja-
alan näkymät koskevat myös 
durumvehnää, mikä merkitsee sitä, että 
interventio-ostot voitaisiin lakkauttaa, 
koska ne ovat menettäneet merkityksensä 
markkinahintojen oltua jatkuvasti 
huomattavasti interventiohintoja 
korkeampia. Koska viljan intervention on 
tarkoitus olla pikemminkin turvaverkko 
kuin hinnanmuodostukseen vaikuttava 
tekijä, interventio olisi avattava vasta 
markkinointivuoden viimeisinä 
kuukausina.

Or. fr

Perustelu

Avaamalla interventio joitakin kuukausia ennen markkinointivuoden päättymistä vältetään 
keinottelu ja säilytetään intervention merkitys turvaverkkona.



PR\727830FI.doc 7/37 PE407.828v01-00

FI

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sianlihan tuotannon ja kulutuksen 
ennustetaan kasvavan keskipitkällä 
aikavälillä, vaikkakin siipikarjanlihan 
aiheuttaman kilpailun ja rehun 
korkeampien hintojen vuoksi hitaammin 
kuin viimeksi kuluneella 
vuosikymmenellä. Sian hintojen 
ennakoidaan pysyvän merkittävästi 
interventiohintoja korkeampina. Sianlihan 
interventio-ostoja ei ole käytetty moneen 
vuoteen, ja markkinatilanteen ja -näkymien 
perusteella ne olisi lakkautettava.

(5) Sianlihan tuotannon ja kulutuksen 
ennustetaan kasvavan keskipitkällä 
aikavälillä, vaikkakin siipikarjanlihan 
aiheuttaman kilpailun ja rehun 
korkeampien hintojen vuoksi hitaammin 
kuin viimeksi kuluneella 
vuosikymmenellä. Sian hintojen 
ennakoidaan pysyvän merkittävästi 
interventiohintoja korkeampina. Sianlihan 
interventio-ostoja ei ole käytetty moneen 
vuoteen, ja markkinatilanteen ja -näkymien 
perusteella olisi turvaverkon 
säilyttämiseksi säilytettävä intervention 
periaate – koska markkinoiden suunnan 
muuttuminen terveys- tai muista syistä ei 
koskaan ole poissuljettua – mutta 
alennettava interventio nollaan tonniin.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kyseisten tuotteiden interventio 
voidaan lakkauttaa turvallisesti vuonna 
2009, koska tämänhetkinen 
markkinatilanne ja -näkymät osoittavat, 
ettei interventiota sovellettaisi niihin 
muutenkaan vuonna 2009.

Poistetaan.

Or. fr



PE407.828v01-00 8/37 PR\727830FI.doc

FI

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Agenda 2000:een sisältyi 
2,4 prosentin korotus unionin 
maidontuotannon kokonaisviitemääriin. 
Tämä toteutettiin kansallisten korotusten 
avulla Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, 
Irlannin tasavallassa ja Pohjois-
Irlannissa kahden vuoden aikana vuosina 
2000/2001 ja 2001/2002 ja toisaalta 
maitokiintiöiden 1,5 prosentin 
lineaarisena korotuksena kolmen vuoden 
aikana vuodesta 2005/2006 vuoteen 
2007/2008 kaikissa jäsenvaltioissa, jotka 
eivät saaneet erityistä maitokiintiön 
korotusta. Kesäkuussa 2003 tehdyssä 
välitysratkaisussa neuvosto sopi, että 
nykyistä maitokiintiöjärjestelmää olisi 
jatkettava vuoteen 2014/2015 asti. Lisäksi 
Kreikalle myönnettiin kiintiön korotus 
120 000 tonnilla ja Azoreille 
50 000 tonnilla vuodesta 2005/2006 
alkaen (missä on vähennystä verrattuna 
73 000 tonniin vuonna 2003/2004 ja 
61 500 tonniin vuonna 2004/2005). 
Maidon kiintiövuodelle 2008/2009 on 
sovittu unionin 27 jäsenvaltiota koskeva 
kiintiön 2 prosentin lisäkorotus.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut kiintiöiden korotukset ovat osa historiallista kehitystä, jota pitäisi käsitellä 
terveystarkastusta koskevan ehdotuksen johdanto-osassa.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi 
prosentti markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

(8) Kansallisten maitokiintiöiden 
enimmäismäärien vuoksi maidon 
kokonaistuotannon yhteisössä ennustetaan 
keskipitkällä aikavälillä vähenevän 
asteittain, joskin maltillisesti, koska 
rakenneuudistuksen jatkuminen 
jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet jäseniä 
ennen vuoden 2004 laajentumista, johtaisi 
maidon omavaraistuotannon 
vähenemiseen, ja tuotannon kasvu taasen 
on kansallisten kiintiöiden vuoksi edelleen 
vähäistä. Meijereihin jalostettavaksi 
toimitettavan maidon määrän ennakoidaan 
samaan aikaan kasvavan ennustejaksolla. 
Näin ollen vahvan kotimaisen ja 
ulkomaisen kysynnän kannalta nykyinen
maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt 
tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, 
jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön 
ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Nykyinen 
maitokiintiöjärjestelmä päättyy vuonna 
2015. Tältä kannalta maitokiintiöiden 
asteittainen poistaminen tämän asetuksen 
liitteen I mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä 
(kaksi prosenttia markkinointivuonna 
2008/2009 ja yksi prosentti 
markkinointivuotta kohti vuosina 
2009/2010 ja 2010/2011) helpottaisi 
sujuvaa siirtymistä, ja näin vältyttäisiin 
liian suurelta mukautukselta kiintiöiden 
poistamisen jälkeen.

Or. en
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Perustelu

EU:n laajuisesti katsottuna maitokiintiöitä jää käyttämättä. Kiintiövuotta 2006/2007 koskevat 
luvut osoittavat, että EU:n tasolla on 1,9 miljoonan tonnin nettomääräinen vajaakäyttö ja että 
18 jäsenvaltiota kaikkiaan 27 jäsenvaltiosta tuottaa kansallista kiintiötään vähemmän maitoa. 
Alustavien lukujen mukaan tilanne on samanlainen vuonna 2007/2008. Esittelijä ehdottaa, 
että jo sovitun vuotta 2008/2009 koskevan 2 prosentin korotuksen lisäksi tuetaan 
maitokiintiön 1 prosentin korotusta markkinointivuosina 2009/2010 ja 2010/2011. Esittelijä 
haluaa arvioida uudelleen seuraavien kiintiövuosien markkinatilannetta, sillä maidon 
markkinat kehittyvät nopeasti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Maitokiintiöitä jää Euroopan 
unionissa nettomääräisesti käyttämättä.

Or. en

Perustelu

EU:n laajuisesti katsottuna maitokiintiöitä jää käyttämättä. Kiintiövuotta 2006/2007 koskevat 
luvut osoittavat, että EU:n tasolla on 1,9 miljoonan tonnin nettomääräinen vajaakäyttö ja että 
18 jäsenvaltiota kaikkiaan 27 jäsenvaltiosta tuottaa kansallista kiintiötään vähemmän maitoa. 
Komissio odottaa, että kuluvana kiintiövuonna 2007/2008 (tarkat luvut ovat saatavilla vasta 
syyskuussa 2008) kiintiöstä jää käyttämättä 3 miljoonaa tonnia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kuten yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, 
yhteisön maatalouden kilpailukyvyn 
lisäämiseksi sekä aiempaa 
markkinasuuntautuneemman ja 
kestävämmän maatalouden edistämiseksi 
on tarpeen jatkaa siirtymistä tuotantotuesta 

(13) Kuten yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, 
yhteisön maatalouden kilpailukyvyn 
lisäämiseksi sekä aiempaa 
markkinasuuntautuneemman ja 
kestävämmän maatalouden edistämiseksi 
on tarpeen jatkaa siirtymistä tuotantotuesta 
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tuottajatukeen poistamalla maatalouden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 
22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1234/2007 kuivatun rehun, pellavan, 
hampun ja perunatärkkelyksen osalta 
voimassa olevat tuet, ja sisällyttää näiden 
tuotteiden tuki tuotannosta irrotetun 
tilakohtaisen tuen järjestelmään.

tuottajatukeen poistamalla maatalouden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 
22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1234/2007 pellavan, hampun ja 
perunatärkkelyksen osalta voimassa olevat 
tuet, ja sisällyttää näiden tuotteiden tuki 
tuotannosta irrotetun tilakohtaisen tuen 
järjestelmään. Kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistuksen 
yhteydessä vuonna 2003, viljelijöille 
maksettavien tukien irrottaminen 
tuotannosta ei muuta tosiasiallisesti 
maksettujen tukien määrää mutta parantaa 
huomattavasti tulotukien tehokkuutta.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Neuvosto teki vuonna 2000 
päätöksen lyhyiden pellavakuitujen ja 
hamppukuitujen tuen asteittaisesta 
poistamisesta. Päätös tulee voimaan 
markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskevaan 
asetukseen asetuksella (EY) N:o 247/2008 
tehdyillä muutoksilla, samoin kuin 
perinteisillä alueilla kasvatettavan 
pellavan jalostajille maksettavan 
ylimääräisen jalostuen asteittainen 
poistaminen. Pitkien pellavakuitujen tuki 
olisi irrotettava tuotannosta. Jotta alan 
teollisuus voisi kuitenkin mukautua 
muutokseen, tilatukijärjestelmään 
siirtymisen olisi tapahduttava puoliksi 
vuonna 2011 ja puoliksi vuonna 2013.

(14) Pellava- ja hamppualasta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle annetussa 
komission kertomuksessa 
(KOM(2008)0307) vahvistetaan pellavan 
ja hampun jalostustuen merkitys ja 
tehokkuus. Komissio vahvistaa, että 
pellavan- ja hampunviljely vaikuttaa 
erittäin myönteisesti ympäristönsuojeluun 
ja biologiseen monimuotoisuuteen etenkin 
edistämällä viljelykiertoa, työpaikkojen 
syntymistä ja säilymistä vaikeuksissa 
olevilla alueilla sekä uusien 
teollisuuskäyttöjen, etenkin 
biomateriaalien, kehittelyä. Lopuksi 
komissio korostaa tukijärjestelyn 
poistamiseen liittyviä merkittäviä 
haasteita. Nykyinen järjestely olisikin 
säilytettävä vähintään 
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markkinointivuoteen 2012/2013 asti.

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kuivattua rehua koskeva järjestelmä 
uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa 
tuesta myönnettiin tuottajille ja irrotettiin 
tuotannosta. Terveystarkastuksen 
yleisestä suuntautumisesta enemmän 
kohti markkinoita ja rehumarkkinoiden 
nykynäkymistä johtuen koko alan 
siirtyminen täysin tuotannosta 
irrotettuihin tukiin olisi sen vuoksi 
saatettava päätöksen irrottamalla jäljellä 
oleva tuki tuotannosta. Tuen maksamisen 
lopettamisesta jalostajille aiheutuvia 
vaikutuksia olisi voitava helpottaa 
mukauttamalla soveltuvalla tavalla 
hintaa, jota maksetaan raaka-aineiden 
tuottajille, jotka tulevat tuen tuotannosta 
irrottamisen vuoksi saamaan suurempia 
suoran tuen oikeuksia. Jalostajille 
maksettavan tuen poistaminen on 
perusteltua myös markkinatilanteen 
vuoksi sekä yleensä ottaen 
valkuaiskasvialan näkymien vuoksi. 
Koska alan rakenneuudistus on ollut 
käynnissä jo vuoden 2003 uudistuksesta 
alkaen ja dehydratoitujen rehujen 
tuotannon on äskettäin havaittu 
vaikuttavan ympäristöön erityisen 
kielteisesti, tuki olisi irrotettava 
tuotannosta, joskin olisi säädettävä 
lyhyestä kahden vuoden siirtymäkaudesta, 
jotta ala voisi mukautua muutokseen.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Eläintauteihin liittyvien 
poikkeuksellisten 
markkinatukitoimenpiteiden säännöksiä 
on käsiteltävä riskinhallintaa koskevassa 
laaja-alaisessa säännöksessä, ja sen 
vuoksi se olisi poistettava asetuksesta (EY) 
N:o 1234/2007.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Koska riskienhallinnan merkitys 
kasvaa, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus osallistua viljelijöiden tai 
tuottajaorganisaatioiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen.

Or. fr

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tuottajaorganisaatiot voivat olla 
hyödyllisiä tarjonnan 
uudelleenryhmittelyssä aloilla, joilla 
tuottajien ja ostajien keskittyminen ei ole 

(19) Satovakuutus tai sijoitusrahastot 
voivat kyllä olla osa korjaavaa 
riskinhallintaa, mutta se voi tulla 
taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvin 
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tasapainossa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden 
olisi voitava hyväksyä 
tuottajaorganisaatioita kaikilla aloilla.

kalliiksi ja siksi olisi samaan aikaan 
edistettävä ennaltaehkäisevän 
riskinhallinnan mahdollistavien 
välineiden kehittämistä.
Tuottajaorganisaatiot sekä 
toimialakohtaiset organisaatiot voivat olla 
merkittävässä asemassa 
ennaltaehkäisevässä riskinhallinnassa, 
etenkin tarjonnan uudelleenryhmittelyssä 
aloilla, joilla tuottajien ja ostajien 
keskittyminen ei ole tasapainossa, tai 
markkinoiden tuntemuksen 
parantamisessa. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä 
tuottajaorganisaatioita ja toimialakohtaisia 
organisaatioita kaikilla aloilla. 

Or. fr

Perustelu

Ennakoinnista on tultava kriisinhallinnassa ensisijainen tavoite, sillä yksinomaan jälkitoimiin 
keskittyvä lähestymistapa voi osoittautua erittäin kalliiksi taloudellisesti ja työllisyyden 
kannalta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Nykysuhdannetta olisi 
hyödynnettävä antamalla myönteinen 
merkki etenkin kehitysmaille, jotka ovat jo 
pitkään vaatineet useimpien kehittyneiden 
viljanviejämaiden käyttämien vientitukien 
poistamista.

Or. fr
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 2 kohta. Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Vaikka sianlihan kohdalla interventioon ei olekaan turvauduttu hyvin pitkään aikaan, ei ole 
järkevää poistaa sitä. Ensinnäkin on aina mahdollista, että uudet eläinkulkutaudit aiheuttavat 
vakavia vaikeuksia markkinoilla, ja toiseksi viljamarkkinat ovat aivan uudessa tilanteessa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 11 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viljoille 1 päivästä marraskuuta
31 päivään toukokuuta;

a) viljoille 1 päivästä maaliskuuta
31 päivään toukokuuta;

Or. fr

Perustelu

Sen sijaan, että säädetään tarjouskilpailujärjestelmästä, joka saattaa laskea hintoja, on 
rajoitettava interventiokausi muutamaan kuukauteen ennen markkinointivuoden päättymistä, 
jolloin järjestelmä pystyy todella toimimaan turvaverkkona ja vältetään keinottelu.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 11 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) naudanlihalle koko markkinointivuoden 
ajan;

c) naudanlihalle ja sianlihalle koko 
markkinointivuoden ajan;

Or. fr

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 12 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) aloitetaan sianlihalle komission 
toimesta ilman 195 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun komitean avustusta, jos 
teurastettujen sikojen noteerattu 
markkinoiden keskihinta, joka on 
vahvistettu kussakin jäsenvaltiossa 
yhteisön edustavilla markkinoilla 
noteerattujen ja kunkin jäsenvaltion 
sikakarjan suhteellista merkitystä 
ilmaisevilla kertoimilla painotettujen 
hintojen perusteella, on edustavan 
ajanjakson ajan alle 103 prosenttia 
viitehinnasta ja tulee todennäköisesti 
pysymään tällä tasolla.

Or. fr
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 13 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sianlihan osalta nolla tonnia kullakin 
11 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla 
jaksolla.

Or. fr

Perustelu

Jos sianlihan interventio palautetaan, sen tasoksi olisi asetettava nolla, jolloin siitä saadaan 
turvaverkko mutta se ei vaikuta talousarvioon alan tilanteen ollessa normaali.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – III alajakso – 18 artikla

Komission teksti Tarkistus

4) Korvataan II osan I osaston I luvun II 
jakson III alajakso seuraavasti:

Poistetaan.

"III Alajakso
Interventiohinta

18 artikla
Interventiohinta

1. Komissio vahvistaa 10 artiklan a, d, e ja 
f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
interventiohinnat ja interventioon 
hyväksytyt määrät 
tarjouskilpailumenettelyin. 
Erityisolosuhteissa 
tarjouskilpailumenettelyt voidaan 
rajoittaa tai interventiohinnat ja 
interventioon hyväksytyt määrät voidaan 
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vahvistaa jotakin jäsenvaltiota tai jonkin 
jäsenvaltion jotakin aluetta kohti 
noteerattujen markkinoiden keskihintojen 
perusteella.
2. Edellä 1 kohdan mukaisesti vahvistettu 
interventiohinta saa olla
a) viljoille enintään yhtä suuri kuin 
vastaavat viitehinnat;
b) naudanlihalle enintään jossakin 
jäsenvaltiossa tai jonkin jäsenvaltion 
jollakin alueella noteerattu markkinoiden 
keskihinta, johon lisätään komission 
puolueettomin perustein vahvistama 
määrä;
c) voille enintään 90 prosenttia 
viitehinnasta;
d) rasvattomalle maitojauheelle enintään 
yhtä suuri kuin viitehinta.
3. Sokerin interventiohinnan on oltava 
80 prosenttia sitä markkinointivuotta 
seuraavaksi markkinointivuodeksi 
vahvistetusta viitehinnasta, jona tarjous 
jätetään. Jos maksajavirastolle tarjotun 
sokerin laatu kuitenkin eroaa liitteessä IV 
olevassa B kohdassa määritellystä 
vakiolaadusta, jolle viitehinta on 
vahvistettu, interventiohintaa korotetaan 
tai alennetaan vastaavasti."

Or. fr

Perustelu

Tarjouskilpailujärjestelmä saattaa yleisessä käytössä vaikuttaa haitallisesti hintoihin, ja sillä 
saattaa olla merkittäviä kielteisiä seurauksia.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 6 kohta – a alakohta – -i alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

- i) Korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) enintään 12 kuukauden ikäisten 
nautaeläinten tuore tai jäähdytetty liha 
liitteessä XI a olevan määritelmän ja 
luokittelun mukaisesti sekä jäljempänä 
42 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistetulla yhteisön täysikasvuisten 
nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikolla 
luokiteltujen täysikasvuisten 
nautaeläinten tuore tai jäähdytetty liha, 
joka varastoidaan ruhoina, puoliruhoina, 
saman ruhon neljänneksinä, 
etuneljänneksinä tai takaneljänneksinä;"

Or. fr

Perustelu

Vasikanlihan yksityiseen varastointiin ei saa tukea, vaikka siihen liittyy samoja 
epävarmuustekijöitä kuin muuntyyppiseen lihaan. Ei ole perusteltua jättää vasikanlihaa pois, 
kunhan se merkitään ja sen jäljitettävyys varmistetaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
43 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

"a) vaatimukset ja edellytykset, jotka 
10 artiklassa tarkoitettujen julkiseen 
interventioon ostettavien tai 31 artiklassa 
tarkoitettujen yksityisen varastoinnin tukea 
saavien tuotteiden on täytettävä erityisesti 

"a) vaatimukset ja edellytykset, jotka 
10 artiklassa tarkoitettujen julkiseen 
interventioon ostettavien tai 31 artiklassa 
tarkoitettujen yksityisen varastoinnin tukea 
saavien tuotteiden sekä sianlihan osalta 
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laadun, laaturyhmien, laatuluokkien, 
luokkien, määrien, pakkausten ja 
merkintöjen, enimmäisiän, säilytyksen, 
vaiheen, johon tuotteiden interventiohinta 
liittyy ja yksityisen varastoinnin keston 
osalta;" 

kyseisten tuotteiden luettelon on täytettävä 
erityisesti laadun, laaturyhmien, 
laatuluokkien, luokkien, määrien, 
pakkausten ja merkintöjen, enimmäisiän, 
säilytyksen, vaiheen, johon tuotteiden 
interventiohinta liittyy ja yksityisen 
varastoinnin keston osalta;" 

Or. fr

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

11) Poistetaan 44 artikla. Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä säännös on osoittautunut tehokkaaksi vakavissa kriisitilanteissa, kuten vuonna 2001 
suu- ja sorkkataudin puhjetessa. Komissio aikoo kuitenkin poistaa sen ja perustelee poistoa 
eläin- ja kasvitauteihin liittyvän sijoitusrahaston perustamisella. Kyseiset toimenpiteet eivät 
kuitenkaan ole identtisiä vaan täydentävät toisiaan. Nyt kun on alkanut esiintyä bluetongue-
taudin tapaisia uusia, helposti tarttuvia eläintauteja, 44 artikla on aihetta säilyttää 
varotoimenpiteenä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 12 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"1. Yhteisö osallistuu 45 artiklassa 
tarkoitettujen poikkeuksellisten 
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tukitoimenpiteiden rahoitukseen 
osuudella, joka on 50 prosenttia 
jäsenvaltioille aiheutuvista menoista."

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
78 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 78 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:
"3 a. Unionille suoritettavista 
lisämaksuista saatavat kokonaistulot sekä 
olemassa olevien maitoalan 
markkinatoimenpiteiden poistamiseen 
liittyvät säästöt olisi ohjattava rahastoon, 
jolla edistetään unioniin maitoalan 
rakenneuudistusta.
Tästä järjestelmästä ei rahoiteta 
asetuksen (EY) N:o […]/2008 [uusi suoria 
tukia koskeva asetus] 68 artiklan [yleiset 
säännöt] mukaisesti rahoitettavia 
toimenpiteitä."

Or. en

Perustelu

Maitoala on herkkä ala. Maitoalalla kerätyt ja säästetyt rahat olisi käytettävä alan tilanteen 
helpottamiseen ja rakenneuudistukseen.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 17 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – I jakso – I alajakso

Komission teksti Tarkistus

17) Poistetaan II osan I osaston IV luvun 
I jakson I alajakso.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Jo asetukseen 1782/2003 liittyvien tarkistusten yhteydessä ilmoitetuista syistä näitä tukia ei 
ole aihetta poistaa. 

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 18 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
91 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18 a) Korvataan 91 artiklan 1 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Markkinointivuosina 2008/2010–
2012/2013 tukea myönnetään samoin 
edellytyksen myös lyhyiden 
pellavakuitujen tuotantoon tarkoitettujen 
pellavanvarsien sekä kuiduntuotantoon 
tarkoitetun hampun jalostukseen."

Or. fr
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 19 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Edellä 91 artiklassa säädetyn 
jalostustuen määräksi vahvistetaan pitkille 
pellavakuiduille 

"1. Edellä 91 artiklassa säädetyn 
jalostustuen määräksi vahvistetaan pitkille 
pellavakuiduille

a) 200 euroa markkinointivuosiksi 
2009/2010 ja 2010/2011; ja

a) pitkien pellavakuitujen osalta: 
160 euroa tonnilta markkinointivuosiksi 
2009/2010–2012/2013;

b) 100 euroa markkinointivuosiksi 
2011/2012 ja 2012/2013;".

b) lyhyiden pellavakuitujen ja 
hamppukuitujen osalta, jotka sisältävät 
enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja 
päistäreitä: 90 euroa tonnilta 
markkinointivuosiksi 2009/2010–
2012/2013.

Jäsenvaltio voi kuitenkin perinteiset 
markkinamahdollisuudet huomioon 
ottaen päättää myöntää tukea myös
a) lyhyille pellavakuiduille, joiden 
epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 
7,5–15 prosenttia;
b) hamppukuiduille, joiden 
epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 
7,5–25 prosenttia.
Toisessa alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa jäsenvaltio myöntää tuen 
määrälle, joka enimmillään vastaa 
tuotettua määrää, jossa epäpuhtauksien ja 
päistäreiden suhteellinen osuus on 
7,5 prosenttia."

Or. fr
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 20 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
94 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

20 a) Korvataan 94 artiklan 1 a kohta 
seuraavasti:
"1 a. Tukikelpoisten lyhyiden 
pellavakuitujen ja hamppukuitujen taattu 
enimmäismäärä vahvistetaan 
147 265 tonniksi markkinointivuotta kohti 
vuosina 2009/2010–2012/2013. Kyseinen 
määrä on jaettava tiettyjen jäsenvaltioiden 
kesken kansallisina taattuina määrinä 
liitteessä XI olevan A.II kohdan 
mukaisesti."

Or. fr

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 20 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
94 a artikla

Komission teksti Tarkistus

20 b) Korvataan 94 a artikla seuraavasti:
"Hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle 
myönnetään markkinointivuosien 
2008/2010–2012/2013 aikana lisätukea 
niiden liitteessä XI olevassa A.III 
kohdassa määritetyillä tuotantoalueilla I 
ja II sijaitsevien pellavapinta-alojen 
osalta,
a) joiden tuotannosta on tehty 91 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu varsia koskeva 
myynti-/ostosopimus tai sitoumus, ja
b) joista maksetaan pitkien kuitujen 
jalostustukea.
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Lisätuen määrä on tuotantoalueella I 
sijaitsevien pinta-alojen osalta 120 euroa 
hehtaarilta ja tuotantoalueella II 
sijaitsevien pinta-alojen osalta 50 euroa 
hehtaarilta."

Or. fr

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 24 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
101 artikla

Komission teksti Tarkistus

24) Poistetaan 101 artikla. 24) Korvataan 101 artikla seuraavasti:

"101 artikla
Tuki voittoa tavoittelemattomille 

yhteisöille maitotuotteiden hankkimiseksi
Jos maitotuotteiden ylijäämiä muodostuu 
tai on vaarassa muodostua, komissio voi 
myöhemmin määrittelemiensä
edellytysten mukaisesti päättää myöntää 
tukea, jonka avulla voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt voivat hankkia 
kermaa, voita ja voiöljyä alennetuin 
hinnoin."

Or. fr

Perustelu

Kaupallista käyttöä koskevien tukien poistaminen voidaan hyväksyä, mutta sosiaalisista syistä 
on aihetta säilyttää tuet voittoa tavoittelemattomille järjestöille. 
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 26 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
104 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

26 a) Korvataan 104 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Rahasto rahoitetaan kalenterivuosina 
2010, 2011 ja 2012 asetuksen (EY) N:o 
[...]/2008 [uusi suoria tukia koskeva 
asetus] [...] artiklan [tupakkatuki] 
mukaisesti."

Or. fr

Perustelu

Tarkistus johtuu suoria tukia koskevaan asetukseen Euroopan parlamentin äänestyksessä 
viime toukokuussa hyväksytystä tarkistuksesta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 27 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
IV a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a) Lisätään II osan I osastoon IV a 
luku seuraavasti:

"IV a LUKU

Riskinhallinta

I jakso

Satovakuutus

112 a artikla
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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. Taloudellinen tuki on 60 prosenttia 
viljelijäkohtaisesta vakuutusmaksusta tai 
tarvittaessa kollektiivisen vakuutuksen 
vakuutusmaksusta, jos 
vakuutussopimuksen on tehnyt 
tuottajaorganisaatio. 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. Taloudelliset korvaukset maksetaan 
suoraan asianomaiselle viljelijälle tai 
tarvittaessa sopimuksen allekirjoittaneelle 
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tuottajaorganisaatiolle sen jäsenten 
määrän mukaan.
6. Taloudellisen tuen myöntämiseen 
liittyviä jäsenvaltioiden menoja 
rahoitetaan asetuksen (EY) N:o [...]/2008 
[uusi suoria tukia koskeva asetus] [...] 
artiklassa [yhteisten 
markkinajärjestelyjen tuet] tarkoitetuista 
varoista siten, että yhteisön rahoitusosuus 
on 40 prosenttia tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista tukikelpoisista 
vakuutusmaksuista. 
Uusien jäsenvaltioiden osalta 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
rahoitusosuus korotetaan kuitenkin 
70 prosenttiin.
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.

II jakso

Eläin- ja kasvitauteihin liittyvät 
sijoitusrahastot

112 b artikla

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. Rahastoja voivat 
hallinnoida tuottajaorganisaatiot ja/tai 
toimialakohtaiset organisaatiot 122 ja 
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123 artiklassa vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti.
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 
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;
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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 
195 artiklan 1 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 
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 asetuksen (EY) N:o 
[...]/2008 [uusi suoria tukia koskeva 
asetus] [...] artiklassa [yhteisten 
markkinajärjestelyjen tuet] tarkoitetuista 
varoista siten, että sen rahoitusosuus on 
40 prosenttia 4 kohdan mukaisesti 
tukikelpoisista määristä.
Uusien jäsenvaltioiden osalta 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
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rahoitusosuus korotetaan kuitenkin 
70 prosenttiin.
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 195 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 28 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
122 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

28 a) Korvataan 122 artiklan c alakohta 
seuraavasti:
c) pyrkivät tiettyyn tavoitteeseen, joka on, 
tai hedelmä- ja vihannesalan ollessa 
kyseessä, jonka on oltava erityisesti yksi 
tai useampi seuraavista:
i) ennaltaehkäisevän riskinhallinnan 
varmistaminen huolehtimalla tuotannon 
suunnittelusta ja etenkin sen määrän ja 
laadun mukauttamisesta kysyntään;
ii) maataloustuotteiden tarjonnan 
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järjestämisen parantaminen;
iii) jäsentensä tuottamien tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen;
iv) tuotantokustannusten optimoiminen ja 
tuottajahintojen vakauttaminen.

Or. fr

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 29 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
123 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

29 a) Korvataan 123 artiklan 1 kohdan 
c alakohta seuraavasti:
c) jotka pyrkivät tiettyyn tavoitteeseen, 
esimerkiksi:
i) huolehtimaan ennaltaehkäisevästä 
riskinhallinnasta parantamalla 
markkinoiden tuntemusta esimerkiksi 
tarjonnan ja kysynnän tilastollisella 
analyysilla ja laatimalla tietokantoja 
ammattikäyttöön; 
ii) keskittämään ja sovittamaan yhteen 
jäsenten tuotteiden tarjontaa ja kaupan 
pitämistä esimerkiksi määrittelemällä ja 
edistämällä sopimuksiin liittyviä 
toimenpiteitä;
iii) mukauttamaan tuotantoa ja jalostusta 
markkinoiden vaatimuksiin ja 
parantamaan tuotetta;
iv) edistämään tuotannon ja jalostuksen 
järkiperäistämistä ja kehittämistä;
v) huolehtimaan tiedon 
yhdenmukaistamisesta ja levittämisestä 
kaikkien alan toimijoiden kesken 
esimerkiksi siirtämällä tietämystä 
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(kollektiivisista tai viljelijäkohtaisista) 
teknisistä valinnoista, joilla voidaan 
vähentää riskejä;
vii) toteuttamaan tutkimuksia kestävistä 
tuotantomenetelmistä ja markkinoiden 
kehityksestä;
viii) edistämään laatuun liittyvää 
innovointia ja tuoteturvallisuutta;
ix) edistämään ympäristönsuojelua, 
esimerkiksi huolehtimalla 
maatalousmuovien (säilörehun peitteiden, 
käärintäkalvojen) tai eläinlääkinnälliseen 
hoitoon liittyvien jätteiden keräyksestä, 
karjanlannan käsittelystä tai 
ilmastonmuutokseen mukautumiseen 
liittyvien strategioiden toteuttamisesta;
x) huolehtimaan tuotetta koskevasta 
tiedotuksesta ja sen esillä pitämisestä;
xi) parantamaan alan ammattien 
tuntemusta.

Or. fr

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 29 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
123 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 b) Lisätään 123 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä myös 
1 artiklassa tarkoitetun alan 
toimialakohtaisia organisaatioita, jotka 
on perustettu kokonaan tai osittain niihin 
kuuluvien organisaatioiden tai 
yhteenliittymien aloitteesta, lukuun 
ottamatta 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja aloja, mainitun kohdan b ja 



PE407.828v01-00 34/37 PR\727830FI.doc

FI

c kohdassa säädetyin edellytyksin."

Or. fr

Perustelu

Maatalouden tarjontarakenne on aina perustunut markkinoiden sääntelyvälineisiin. Sitä 
vastoin tuotannon organisointi ja suhteet eri aloilla ovat kehittyneet hyvin eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa ja/tai eri tuotteiden kohdalla. Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot voisivat 
hyväksyä tuottajaorganisaatioita kaikilla aloilla, ja tämä olisi ulotettava koskemaan 
toimialakohtaisia organisaatioita.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 30 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
162 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

30 a) Poistetaan 162 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i alakohta.*
* Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 artikloja 
ja liitteitä on mukautettava vastaavasti.

Or. fr

Perustelu

Kehitysmaat ovat aina arvostelleet ankarasti EU:n vientitukia. Nykysuhdanne vaikuttaa 
hyvältä tilaisuudelta poistaa ne jo viljalta ja riisiltä, varsinkin kun komissio on jo aikonut 
Dohan neuvotteluissa ehdottaa vientitukien poistamista.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 30 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
162 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

30 b) Poistetaan 162 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ii alakohta.*
* Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 artikloja 
ja liitteitä on mukautettava vastaavasti.

Or. fr

Perustelu

Kehitysmaat ovat aina arvostelleet ankarasti EU:n vientitukia. Nykysuhdanne vaikuttaa 
hyvältä tilaisuudelta poistaa ne jo viljalta ja riisiltä, varsinkin kun komissio on jo aikonut 
Dohan neuvotteluissa ehdottaa vientitukien poistamista.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 32 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
184 artikla

Komission teksti Tarkistus

"(5) ennen 30 päivää kesäkuuta 2011
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen maitokiintiöjärjestelmän 
sujuvan asteittaisen poistamisen 
edellytyksistä, mukaan luettuna erityisesti 
mahdolliset kiintiöiden lisäkorotukset tai 
lisämaksun mahdolliset vähennykset."

"(5) ennen 31 päivää joulukuuta 2010
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen maitomarkkinoiden 
tilanteesta. Kertomukseen liitetään 
tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia."

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että komissiolta pyydetään kertomusta aikaisemmin. Esittelijä 
kannattaa maitokiintiön ehdotettua 1 prosentin korotusta markkinointivuosiksi 2009/2010 ja 
2010/2011, mutta haluaa arvioida uudelleen seuraavien kiintiövuosien markkinatilannetta, 
sillä maidon markkinat kehittyvät nopeasti.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I

Komission teksti
Jäsenvaltio 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Belgia 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Tšekki 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Tanska 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Saksa 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Viro 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Irlanti 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Kreikka 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Espanja 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Ranska 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Italia 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Kypros 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Latvia 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Liettua 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Luxemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Unkari 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Alankomaat 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Itävalta 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Puola 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugali 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Romania 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Slovenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slovakia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Suomi 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Ruotsi 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Yhdistynyt 
kuningaskunta 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Parlamentin tarkistus
Jäsenvaltio 2008/09 2009/10 2010/11

Belgia 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulgaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Tšekki 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Tanska 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Saksa 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Viro 659 295,360 665 888,314 672 547,197
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Irlanti 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Kreikka 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Espanja 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Ranska 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Italia 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Kypros 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Latvia 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Liettua 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luxemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Unkari 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Alankomaat 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Itävalta 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Puola 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugali 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Romania 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Slovenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Slovakia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Suomi 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Ruotsi 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Yhdistynyt 
kuningaskunta 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Perustelu

Liite I sisältää kansalliset maitokiintiöt: määrät (tonneina) jäsenvaltiota kohti. Liite I liittyy 
tämän asetuksen 4 artiklan 14 kohtaan ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 55 artiklan 
1 kohtaan ja 65 artiklaan. Esittelijä ehdottaa, että jo sovitun vuotta 2008/2009 koskevan 
2 prosentin korotuksen lisäksi tuetaan maitokiintiön 1 prosentin korotusta 
markkinointivuosiksi 2009/2010 ja 2010/2011. Esittelijä haluaa arvioida uudelleen 
seuraavien kiintiövuosien markkinatilannetta, sillä maidon markkinat kehittyvät nopeasti.
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