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Tarkistus 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan ensimmäisen 
kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan ensimmäisen 
kohdan, 43 artiklan 2 kohdan ja 
349 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 76
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Olisi täsmennettävä syrjäisestä 
sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvia 
erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 
koskevien ohjelmien, jäljempänä ’Posei-
ohjelmat’, sisältö. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden olisi toissijaisuusperiaatetta 
soveltaen laadittava kyseiset ohjelmat 
soveltuvimmalla maantieteellisellä tasolla 
ja toimitettava ne komissiolle arvioitaviksi.

(3) Olisi täsmennettävä syrjäisestä 
sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvia 
erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 
koskevien ohjelmien, jäljempänä ’Posei-
ohjelmat’, sisältö. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden olisi toissijaisuusperiaatetta 
soveltaen laadittava kyseiset ohjelmat 
soveltuvimmalla maantieteellisellä tasolla 
ja toimitettava ne komissiolle 
hyväksyttäviksi sisäisen kuulemisen 
jälkeen alueellisissa seurantakomiteoissa.

Or. pt

Tarkistus 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta Posei-ohjelmissa asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen ei vaarantuisi, 
komission olisi toteutettava 
vaikutustenarviointeja joka kerta, kun 
neuvotellaan kansainvälisistä 
kauppasopimuksista ja kun Posei-
ohjelmista tukea saavat alat voivat olla 
uhattuina. Kun mahdollisia seurauksia 
koskevat vaikutustenarvioinnit tai 
ennakkoarvioinnit on toteutettu, komissio 
toimittaa ne Euroopan parlamentille, 
neuvostolle sekä syrjäisimpien alueiden 
departementtien tai alueiden vaaleilla 
valituille viranomaisille ennen kyseisten 
kansainvälisten sopimusten tekemistä.

Or. fr

Tarkistus 78
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ottaen huomioon, että syrjäisimpien 
alueiden hyväksi toteutettavan järjestelmän 
ohjelmatyö perustuu 
toissijaisuusperiaatteeseen ja 
joustavuuteen, jäsenvaltioiden nimeämät 
viranomaiset voivat ehdottaa ohjelmaan 
muutoksia, jotta ohjelma voitaisiin 
mukauttaa syrjäisimpien alueiden 
todelliseen tilanteeseen. Menettely 
ohjelmien muuttamiseksi olisi samassa 
hengessä sopeutettava siihen, miten
merkityksellinen kukin muutostyyppi on.

(5) Ottaen huomioon, että syrjäisimpien 
alueiden hyväksi toteutettavan järjestelmän 
ohjelmatyö perustuu 
toissijaisuusperiaatteeseen ja 
joustavuuteen, jäsenvaltioiden nimeämät 
viranomaiset voivat ehdottaa ohjelmaan 
muutoksia, kun asianomaisia osapuolia 
on kuultu alueellisessa 
seurantakomiteassa, jotta ohjelma 
voitaisiin mukauttaa syrjäisimpien alueiden 
todelliseen tilanteeseen. Menettely 
ohjelmien muuttamiseksi olisi samassa 
hengessä sopeutettava siihen, miten 
merkityksellinen kukin muutostyyppi on.
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Or. pt

Tarkistus 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta hintojen alentamista 
syrjäisimmillä alueilla sekä syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvien 
lisäkustannusten vähentämistä koskeva 
tavoite saavutettaisiin tehokkaasti ja 
samalla säilytettäisiin unionin tuotteiden 
kilpailukyky, unionin tuotteiden 
hankintaan syrjäisimmillä alueilla olisi 
myönnettävä tukia. Näissä tuissa olisi 
otettava huomioon syrjäisimmille alueille
suuntautuvien kuljetusten
lisäkustannukset ja hinnat kolmansiin 
maihin suuntautuvassa viennissä sekä 
maatalouden tuotantopanosten tai 
jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden osalta 
muut syrjäisimpien alueiden asemasta, 
eritoten saaristoluonteesta ja 
maatalousmaan vähäisyydestä, johtuvat 
lisäkustannukset.

(8) Jotta hintojen alentamista 
syrjäisimmillä alueilla syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvia 
lisäkustannuksia vähentämällä koskeva 
tavoite saavutettaisiin tehokkaasti ja 
samalla säilytettäisiin syrjäisimpien 
alueiden tuotteiden kilpailukyky, unionin 
tuotteiden hankintaan syrjäisimmillä 
alueilla olisi myönnettävä tukia. Näissä 
tuissa olisi otettava huomioon näiden 
tuotteiden syrjäisimmille alueille
suuntautuviin kuljetuksiin liittyvät
lisäkustannukset ja hinnat kolmansiin 
maihin suuntautuvassa viennissä sekä 
maatalouden tuotantopanosten tai 
jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden osalta 
muut syrjäisimpien alueiden asemasta, 
eritoten saaristoluonteesta ja 
maatalousmaan vähäisyydestä, johtuvat 
lisäkustannukset.

Or. fr

Tarkistus 80
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta hintojen alentamista 
syrjäisimmillä alueilla sekä syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvien 

(8) Jotta hintojen alentamista 
syrjäisimmillä alueilla sekä syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvien 
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lisäkustannusten vähentämistä koskeva 
tavoite saavutettaisiin tehokkaasti ja 
samalla säilytettäisiin unionin tuotteiden 
kilpailukyky, unionin tuotteiden 
hankintaan syrjäisimmillä alueilla olisi 
myönnettävä tukia. Näissä tuissa olisi 
otettava huomioon syrjäisimmille alueille 
suuntautuvien kuljetusten lisäkustannukset 
ja hinnat kolmansiin maihin 
suuntautuvassa viennissä sekä maatalouden 
tuotantopanosten tai jalostukseen 
tarkoitettujen tuotteiden osalta muut 
syrjäisimpien alueiden asemasta, eritoten 
saaristoluonteesta ja maatalousmaan 
vähäisyydestä, johtuvat lisäkustannukset.

lisäkustannusten vähentämistä koskeva
tavoite saavutettaisiin tehokkaasti ja 
samalla säilytettäisiin unionin tuotteiden 
kilpailukyky, unionin tuotteiden 
hankintaan syrjäisimmillä alueilla olisi 
myönnettävä tukia. Näissä tuissa olisi 
otettava huomioon syrjäisimmille alueille 
suuntautuvien kuljetusten lisäkustannukset 
ja hinnat kolmansiin maihin 
suuntautuvassa viennissä sekä maatalouden 
tuotantopanosten tai jalostukseen 
tarkoitettujen tuotteiden osalta muut 
syrjäisimpien alueiden asemasta, eritoten 
niiden saaristoluonteesta, maatalousmaan 
vähäisyydestä, vaikeakulkuisesta 
maastosta, vaikeista sääoloista ja saarten 
välisistä suurista etäisyyksistä johtuvat 
lisäkustannukset.

Or. pt

Tarkistus 81
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Vaikka tuotannon 
monipuolistaminen on toivottavaa 
syrjäisimpien alueiden todellisen tilanteen 
kannalta, sitä on joskus vaikea toteuttaa.

Or. pt

Tarkistus 82
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta vältettäisiin syrjäisimpien 
alueiden loppukäyttäjiä vahingoittava 
keinottelu, olisi täsmennettävä, että 
erityiseen hankintajärjestelmään voidaan 
ottaa ainoastaan virheettömiä, aitoja ja 
myyntikelpoisia tuotteita.

(9) Jotta vältettäisiin syrjäisimpien 
alueiden loppukäyttäjiä vahingoittava 
keinottelu, olisi täsmennettävä, että 
erityiseen hankintajärjestelmään voidaan 
ottaa ainoastaan virheettömiä, aitoja ja 
myyntikelpoisia tuotteita, kun 
loppukäyttäjille on asetettu 
vertailukelpoiset ehdot. 

Or. lt

Tarkistus 83
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
kiintiön ulkopuolisen sokerin hankinnassa 
olisi edelleen sovellettava 
tuontitullivapautusjärjestelmää. Azorien 
olisi myös saatava vapautus raa'an 
ruokosokerin tuontitulleista arvioidun 
hankintataseensa rajoissa.

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
kiintiön ulkopuolisen sokerin hankinnassa 
olisi edelleen sovellettava 
tuontitullivapautusjärjestelmää. Azorien 
olisi myös saatava vapautus raa'an 
ruokosokerin tuontitulleista, joka on
enintään viisi prosenttia edellisen vuoden 
tuontiin nähden.

Or. lt

Tarkistus 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska riisi on Réunionilla 
peruselintarvike, jota ei tuoteta riittävästi 

(17) Koska riisi on Réunionilla 
peruselintarvike ja riisin jalostusta ja 
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kattamaan pakolliset tarpeet, kyseinen 
tuote olisi Réunionilla edelleen 
vapautettava kaikissa tuontitulleista.

valkaisua on harjoitettu siellä useita 
vuosia ja Réunion ei tuota riittävästi riisiä
kattamaan paikallisia tarpeita, kyseinen 
tuote olisi Réunionilla edelleen 
vapautettava kaikissa tuontitulleista.

Or. fr

Tarkistus 85
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Syrjäisimpien alueiden 
paikallistuotannon hyväksi toteutettavaa 
unionin politiikkaa on sovellettu moniin 
tuotteisiin ja sitä on toteutettu monin 
toimenpitein, joilla edistetään näiden 
tuotteiden tuotantoa, kaupan pitämistä ja 
jalostusta. Toimenpiteet ovat osoittautuneet 
tehokkaiksi, ja niiden avulla on pystytty 
varmistamaan maataloustoiminnan 
jatkaminen ja kehittäminen. Unionin on 
jatkossakin myönnettävä tukea kyseiseen 
tuotantoon, jolla on keskeinen merkitys 
syrjäisimpien alueiden ympäristölliselle, 
sosiaaliselle ja taloudelliselle tasapainolle.
Esimerkiksi maaseudun kehittämisen alalta 
saatu kokemus on osoittanut, että 
paikallisten viranomaisten kanssa 
harjoitettava tiiviimpi kumppanuus voi 
auttaa käsittelemään kyseisten alueiden 
erityisongelmia entistä kohdennetummalla 
tavalla. Näin ollen on syytä jatkaa 
paikallistuotannon tukemista Posei-
ohjelmin.

(18) Syrjäisimpien alueiden 
paikallistuotannon hyväksi toteutettavaa 
unionin politiikkaa on sovellettu moniin 
tuotteisiin ja sitä on toteutettu monin 
toimenpitein, joilla edistetään näiden 
tuotteiden tuotantoa, kaupan pitämistä ja 
jalostusta. Toimenpiteet ovat osoittautuneet 
tehokkaiksi, ja niiden avulla on pystytty 
varmistamaan maataloustoiminnan 
jatkaminen ja kehittäminen. Unionin on 
jatkossakin myönnettävä tukea kyseiseen 
tuotantoon, jolla on keskeinen merkitys 
syrjäisimpien alueiden ympäristölliselle, 
sosiaaliselle ja taloudelliselle tasapainolle.
Esimerkiksi maaseudun kehittämisen alalta 
saatu kokemus on osoittanut, että 
paikallisten viranomaisten kanssa 
harjoitettava tiiviimpi kumppanuus voi 
auttaa käsittelemään kyseisten alueiden 
erityisongelmia entistä kohdennetummalla 
tavalla. Näin ollen on syytä jatkaa 
paikallistuotannon tukemista Posei-
ohjelmin sekä rakennerahastoista ja 
maatalousrahastoista (Euroopan 
maatalouden tukirahasto ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto) myönnetyn 
rahoituksen turvin.

Or. lt
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Tarkistus 86
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Syrjäisimpien alueiden tuotteiden 
kaupanpitämisen tukemiseksi olisi otettava 
käyttöön tuki, joka on suunnattu kyseisten 
tuotteiden pitämiseen kaupan 
tuotantoalueen ulkopuolella.

(19) Syrjäisimpien alueiden tuotteiden 
kaupanpitämisen tukemiseksi olisi otettava 
käyttöön tuki, joka on suunnattu kyseisten 
tuotteiden pitämiseen kaupan 
tuotantoalueen ulkopuolella, ottaen 
huomioon korkeat lisäkustannukset, jotka 
aiheutuvat suurista etäisyyksistä
kuluttajamarkkinoille ja kaksinkertaisen 
varastoinnin välttämättömyydestä ja jotka 
huonontavat ratkaisevasti niiden 
kilpailuasemaa sisämarkkinoilla. Posei-
ohjelman määrärahojen korottaminen on 
näin ollen perusteltua.

Or. pt

Tarkistus 87
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuottajia olisi kannustettava 
toimittamaan laatutuotteita ja näiden 
laatutuotteiden kaupan pitämistä olisi 
edistettävä. Unionin käyttöön ottaman 
graafisen tunnuksen käyttö voisi olla tässä 
hyödyksi.

(22) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuottajia olisi kannustettava 
toimittamaan laatutuotteita ja näiden 
laatutuotteiden kaupan pitämistä olisi 
edistettävä. Unionin käyttöön ottaman 
graafisen tunnuksen käyttö voisi olla tässä 
hyödyksi, ja tunnuksen käyttöönottamisen 
yhteydessä voitaisiin järjestää 
markkinointikampanjoita, jotta saataisiin 
kuluttajat suhtautumaan myönteisesti 
syrjäisimpien alueiden tuotteisiin ja 
tunnistamaan ne helpommin. 
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Or. pt

Tarkistus 88
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Hankintajärjestelmä ja 
paikallistuotantoa tukevat toimet olisi 
mahdollisuuksien mukaan suunnattava 
laadukkaaseen maataloustuotantoon sekä
innovatiivisiin ja lisäarvoa tuoviin 
tuotteisiin, jotka voivat tyydyttää vaativia 
markkinoita ja täyttää markkinarakoja.

Or. pt

Tarkistus 89
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Olisi otettava huomioon myös 
lisäkustannukset, jotka aiheutuvat siitä, 
että syrjäisimpien alueiden 
maataloustuotanto kärsii viljelylohkojen 
pienestä koosta ja niiden välisistä suurista 
etäisyyksistä sekä suuremmasta dieselin 
kulutuksesta paitsi vetolaitteissa myös 
muunlaisten maatalouskoneiden 
kuljetuksessa tilojen välillä.

Or. pt

Tarkistus 90
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Komission pysyvään käytäntöön, 
jonka mukaan valtiontukia ei saa myöntää 
toimintatukina perussopimuksen liitteeseen 
I kuuluvien maataloustuotteiden 
tuotantoon, jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen, voidaan myöntää poikkeus, 
jotta voidaan lieventää syrjäisimpien 
alueiden maataloustuotannon 
erityisrajoitteita, jotka aiheutuvat 
syrjäisimpien alueiden asemasta, erityisesti 
syrjäisestä sijainnista, saaristoluonteesta, 
maatalousmaan vähäisyydestä, 
pinnanmuodostuksesta, ilmastosta ja 
taloudellisesta riippuvuudesta vähäisestä 
määrästä tuotteita.

(26) Komission pysyvään käytäntöön, 
jonka mukaan valtiontukia ei saa myöntää 
toimintatukina perussopimuksen liitteeseen 
I kuuluvien maataloustuotteiden 
tuotantoon, jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen, voidaan myöntää poikkeus, 
jotta voidaan lieventää syrjäisimpien 
alueiden maataloustuotannon 
erityisrajoitteita, jotka aiheutuvat 
syrjäisimpien alueiden asemasta, erityisesti 
syrjäisestä sijainnista, saaristoluonteesta, 
maatalousmaan vähäisyydestä, 
pinnanmuodostuksesta, ilmastosta ja 
taloudellisesta riippuvuudesta vähäisestä 
määrästä tuotteita. Maataloustuotannolla 
on ratkaisevan tärkeä osuus maaseudun 
elävänä ja asuttuna pitämisessä, sillä 
erityisesti syrjäisimpien alueiden 
maaseutu kärsii väestön ikääntymisestä, 
harvasta asutuksesta ja joillakin alueilla 
väestökadosta. 

Or. pt

Tarkistus 91
Gabriel Mato Adrover

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuotannon kasvinsuojelutilanne
kärsii erityisistä ilmasto-oloista sekä 
kyseessä olevilla alueilla tähän asti 
käytettyjen torjuntamenetelmien
riittämättömyydestä. Siksi olisi otettava 
käyttöön myös biologisia menetelmiä 
käyttäviä haitallisten organismien
torjuntaohjelmia ja täsmennettävä unionin 

(27) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuotannon kasviensuojelu kärsii 
erityisistä tuonnin kasvuun, ilmasto-
oloihin ja kyseisillä alueilla tähän asti 
käytettyjen torjuntamenetelmien
riittämättömyyteen liittyvistä ongelmista.
Siksi olisi otettava käyttöön myös kestäviä 
ja ympäristöä säästäviä biologisia 
menetelmiä käyttäviä haitallisten 
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rahoitusosuus näiden ohjelmien 
toteutuksessa.

organismien torjunta- ja koulutusohjelmia 
ja täsmennettävä unionin rahoitusosuus 
näiden ohjelmien toteutuksessa.

Or. es

Tarkistus 92
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Maitoalan uudelleenjärjestelyä ei ole 
vielä saatettu päätökseen Azoreilla. Ottaen 
huomioon Azorien suuri riippuvuus 
maitoalasta sekä muut haitat, jotka liittyvät 
alueen syrjäisimmän alueen asemaan ja 
vaihtoehtoisten kannattavien 
tuotantosuuntien puuttumiseen, on tarpeen 
säilyttää poikkeukset asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 tietyistä säännöksistä, jotka 
koskevat maito- ja maitotuoteylijäämästä 
perittäviä maksuja.

(29) Maitoalan uudelleenjärjestelyä ei ole 
vielä saatettu päätökseen Azoreilla. Ottaen 
huomioon Azorien suuri riippuvuus 
maitoalasta sekä muut haitat, jotka liittyvät 
Azorien saariston syrjäisimmän alueen 
asemaan ja vaihtoehtoisten kannattavien 
tuotantosuuntien puuttumiseen, on tarpeen 
säilyttää poikkeukset asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 tietyistä säännöksistä, jotka 
koskevat maito- ja maitotuoteylijäämästä 
perittäviä maksuja. Jotta 
maidontuotantoalan rakenteet voisivat 
palautua nopeammin ennalleen ja alalla 
voitaisiin paremmin valmistautua 
kiintiöjärjestelmän lakkauttamiseen, on 
perusteltua, että Posei-ohjelman 
määrärahoja lisätään siinä määrin, joka 
on tarpeen asetuksessa ehdotettujen 
maitokiintiöjärjestelmän lakkauttamisen 
odotettavissa olevia vaikutuksia koskevien 
selvitysten perusteella mahdollisten 
välttämättömien toimien rahoittamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 93
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(29 a) Päätös maitokiintiöiden 
purkamisesta vaikuttaa hyvin kielteisesti 
maito- ja maitotuotealaan, mihin 
komission ehdotus sopimussuhteista ei 
vastaa. Tämän näkökohdan lisäksi 
tuotantotekijöiden kustannusten kasvu ja 
hintojen vaihtelut heikentävät tuntuvasti 
alan kilpailukykyä, minkä vuoksi 
kielteisiä vaikutuksia on koko ajan 
arvioitava, ja on otettava käyttöön 
erityisiä korvaavia toimenpiteitä 
vahvistamalla Posei-ohjelmien rahoitusta, 
millä voidaan turvata alan elinkelpoisuus 
kyseisillä syrjäisimmillä alueilla.

Or. pt

Tarkistus 94
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Koska Azorien maidontuotantoalaa
ei voida mitenkään korvata alueen 
taloutta, yhteiskunnallista vakautta, 
ympäristön laatua ja työllisyyttä 
edistävänä tekijänä, Posei-ohjelma –
jonka tarkoituksena on yhteisen 
maatalouspolitiikan soveltaminen 
syrjäisimpiin alueisiin – on tärkein väline 
otettaessa käyttöön toimia, jotka ovat 
mahdollisesti tarpeen myönnettyihin 
tuotantokiintiöihin perustuvan nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi. 

Or. pt
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Tarkistus 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Madeiralla ja Réunionilla 
lehmänmaidon tuotantoon myönnetty tuki 
ei ole ollut riittävä kotimaisten ja 
ulkomaisten hankintojen tasapainon 
säilyttämiseksi erityisesti siitä syystä, että 
alalla on huomattavia rakenteellisia 
vaikeuksia ja heikot valmiudet sopeutua 
uudenlaisiin yritysympäristöihin. Sen 
vuoksi on syytä edelleen sallia 
iskukuumennetun maidon tuotanto unionin 
alkuperää olevasta maitojauheesta, jotta 
paikallinen kulutustarve voitaisiin kattaa 
laajemmin. Virheettömien tietojen 
esittämiseksi kuluttajille olisi säädettävä 
velvoitteesta esittää maitojauheesta 
ennastetun iskukuumennetun maidon 
valmistustapa myyntipäällysmerkinnässä.

(30) Madeiralla ja Réunionilla 
lehmänmaidon tuotantoon myönnetty tuki 
ei ole ollut riittävä kotimaisten ja 
ulkomaisten hankintojen tasapainon 
säilyttämiseksi erityisesti siitä syystä, että 
alalla on huomattavia rakenteellisia 
vaikeuksia ja vaikeuksia sopeutua 
uudenlaisiin yritysympäristöihin. Sen 
vuoksi on syytä edelleen sallia 
iskukuumennetun maidon tuotanto unionin 
alkuperää olevasta maitojauheesta, jotta 
paikallinen kulutustarve voitaisiin kattaa 
laajemmin, sikäli kuin tämä toimenpide ei 
haittaa paikallisesti tuotetun maidon 
keräystä ja sen kokonaismenekkiä eikä 
toimia, joihin on ryhdytty tämän 
tuotantoalan kehittämiseksi, samalla kun 
keskipitkän aikavälin tavoitteena on 
saavuttaa maidontuotannon 
omavaraisuus Réunionilla. Virheettömien 
tietojen esittämiseksi kuluttajille olisi 
säädettävä velvoitteesta esittää 
maitojauheesta ennastetun 
iskukuumennetun maidon valmistustapa 
myyntipäällysmerkinnässä. Tätä säännöstä 
olisi voitava soveltaa Martiniquella, 
Guyanassa ja Guadeloupella, kun Ranska 
näin pyytää ja kun se perustelee pyynnön 
paikallisten toimijoiden halukkuudella 
hyötyä siitä sekä toimijoiden valmiudella 
kehittää maitoalaa.

Or. fr

Tarkistus 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Jotta voitaisiin tyydyttää Madeiran 
ja Kanariansaarten paikallinen 
maidontarve ja ottaa huomioon Azorien 
ylijäämä, olisi tehostettava syrjäisimpien 
alueiden välistä kauppaa niiden 
kauppasuhteiden aktivoimista edistävien 
ja erityisesti liikenneyhteyksien 
parantamista koskevien erityistoimien 
avulla. Olisi myös varmistettava 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 
kaupan välttämättömät edellytykset, 
etenkin kun kyse on tavarakaupan 
verotuksesta. 

Or. pt

Tarkistus 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Perinteistä karjankasvatusta olisi 
tuettava. Madeiran ja Kanariansaarten 
paikallisten kulutustarpeiden 
tyydyttämiseksi olisi edistettävä nuorten 
urospuolisten nautaeläinten tuontia 
erityisesti Azoreilta syrjäisimpien alueiden 
välisen kaupankäynnin vilkastuttamiseksi. 
Olisi myös varmistettava välttämättömät 
edellytykset oikeudenmukaiselle ja 
tasapuoliselle kaupalle, etenkin kun kyse 
on tavarakaupan verotuksesta. 

Or. pt
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Tarkistus 98
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Tupakanviljely on perinteisesti ollut 
hyvin tärkeässä osassa Kanariansaarilla. 
Taloudellisesti ajateltuna se on 
jalostuselinkeinona edelleen yksi alueen 
merkittävimmistä teollisuustuotannon 
aloista. Yhteiskunnalliselta näkökannalta 
pienviljelijöiden harjoittama tupakanviljely 
on hyvin työvoimavaltaista. Tämä 
viljelymuoto ei ole kuitenkaan tarpeeksi 
kannattavaa ja on vaarassa kadota. Itse 
asiassa tupakkaa tuotetaan nykyään 
pienellä viljelyalalla La Palman saarella, 
jossa tuotetaan sikareita käsiteollisesti. 
Espanjalle olisi sen vuoksi annettava lupa 
jatkaa unionin tukea täydentävän tuen 
myöntämistä tämän perinteisen 
viljelymuodon ja siihen perustuvan 
käsiteollisuuden säilyttämiseksi. 
Tupakkatuotteiden teollisen tuotannon 
ylläpitämiseksi Kanariansaarille tuotava 
raakatupakka ja osittain valmistettu 
tupakka olisi edelleen vapautettava tulleista 
20 000 tonnia riivittyä raakatupakkaa 
vastaavan vuosittaisen tuonnin rajoissa.

(34) Tupakanviljely on perinteisesti ollut 
hyvin tärkeässä osassa Kanariansaarilla ja 
Azoreilla. Taloudellisesti ajateltuna se on 
jalostuselinkeinona edelleen yksi alueen 
merkittävimmistä teollisuustuotannon 
aloista. Yhteiskunnalliselta näkökannalta 
pienviljelijöiden harjoittama tupakanviljely 
on hyvin työvoimavaltaista, minkä vuoksi 
Azoreilla voidaan harjoittaa vuoroviljelyä 
sekä välttää yhden lajikkeen viljelmiä ja 
liiallista lannoitteiden käyttöä. Tämä 
viljelymuoto ei ole kuitenkaan tarpeeksi 
kannattavaa ja on vaarassa kadota. Itse 
asiassa tupakkaa tuotetaan nykyään 
pienellä viljelyalalla Kanariansaariin 
kuuluvalla La Palman saarella, jossa 
tuotetaan sikareita käsiteollisesti, ja 
Azoreilla São Miguelin saarella, jossa 
tuotetaan sikareita ja pikkusikareita.
Espanjalle ja Portugalille olisi sen vuoksi 
annettava lupa jatkaa unionin tukea 
täydentävän tuen myöntämistä tämän 
perinteisen viljelymuodon ja siihen 
perustuvan käsiteollisuuden 
säilyttämiseksi. Tupakkatuotteiden 
teollisen tuotannon ylläpitämiseksi 
Kanariansaarille ja Azoreille tuotava 
raakatupakka ja osittain valmistettu 
tupakka olisi edelleen vapautettava tulleista 
20 000 tonnia riivittyä raakatupakkaa 
vastaavan vuosittaisen tuonnin rajoissa.

Or. pt

Tarkistus 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Jotta tämän asetuksen tavoitteet 
saavutettaisiin täysimääräisesti, 
säädöksen avulla olisi suojauduttava 
yhteisen maatalouspolitiikan vuoden 2013 
jälkeisen uudistuksen mahdollisilta 
kielteisiltä vaikutuksilta. Uutta 
maatalouspolitiikkaa olisi sovellettava 
valikoivasti ja asteittain syrjäisimpiin 
alueisiin niiden erityispiirteet huomioon 
ottaen.

Or. pt

Tarkistus 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 b) Jotta tämän asetuksen tavoitteet 
saavutettaisiin täysimääräisesti, 
säädöksen avulla olisi suojauduttava 
kahden- ja monenvälisten sopimusten 
kielteisiltä vaikutuksilta toteuttamalla 
ennen sopimusten tekemistä niiden 
vaikutustenarviointi ja sen jälkeen 
asianomaiset korvaavat toimenpiteet. 

Or. pt

Tarkistus 101
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(36) Välttämättömien tuotteiden tarve on 
vuodesta 2006 lähtien kasvanut tietyillä 
syrjäisimmillä alueilla, erityisesti Azoreilla 
ja merentakaisissa departementeissa, 
eläinkannan kehityksen ja väestöpaineen 
vuoksi. Olisi siis lisättävä määrärahoja, 
jotka jäsenvaltiot voivat käyttää 
asianomaisten alueiden erityiseen 
hankintajärjestelmään.

(36) Välttämättömien tuotteiden tarve on 
vuodesta 2006 lähtien kasvanut tietyillä 
syrjäisimmillä alueilla, erityisesti Azoreilla 
ja merentakaisissa departementeissa, 
eläinkannan kehityksen ja väestöpaineen 
vuoksi. Olisi siis lisättävä 
erityishankintajärjestelmän määrärahoja, 
jottei vaaranneta nykyisiä tukia, jotka ovat 
välttämättömiä paikallistuotannolle, jonka 
edistäminen on Posei-ohjelman 
päätavoite.

Or. pt

Tarkistus 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilytetään ja kehitetään syrjäisimpien 
alueiden maataloustoimintaa, mukaan 
lukien paikallisten tuotteiden tuotanto, 
jalostus ja kaupan pitäminen.

b) vakiinnutetaan ja kehitetään kestävällä 
tavalla syrjäisimpien alueiden
eläintuotannon ja viljelykasvien 
monipuolistamiseen liittyviä aloja, 
mukaan lukien paikallisten tuotteiden 
tuotanto, jalostus ja kaupan pitäminen, ja 
parannetaan tätä varten merkittävästi 
paikallisen väestön omavaraisuusastetta 
lisäämällä alueiden omia 
tuotantomahdollisuuksia ja vähentämällä 
tuontia;

Or. fr

Tarkistus 103
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilytetään ja kehitetään syrjäisimpien 
alueiden maataloustoimintaa, mukaan 
lukien paikallisten tuotteiden tuotanto, 
jalostus ja kaupan pitäminen.

b) säilytetään ja kehitetään syrjäisimpien 
alueiden maataloustoimintaa, mukaan 
lukien paikallisten tuotteiden tuotanto, 
jalostus ja kaupan pitäminen, ottaen 
huomioon korkeat kuljetuskustannukset.

Or. pt

Tarkistus 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Komission teksti Tarkistus

b a) turvataan syrjäisimpien alueiden 
perinteisen maataloustoiminnan 
kehittäminen ja lisätään sen 
kilpailukykyä, mukaan luettuina 
paikallistuotanto ja paikallisten tuotteiden 
tuotanto, jalostus ja kaupan pitäminen, 
samalla kun varmistetaan, että 
maatalouden tuotteista ja sivutuotteista 
saatavat tulot jakautuvat 
oikeudenmukaisesti tuottajien, jalostajien 
ja jakelijoiden kesken.

Or. fr

Tarkistus 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa esitetyt tavoitteet 
toteutetaan yleisestä kestävän kehityksen 
näkökulmasta, jossa otetaan huomioon 
sekä ympäristöseikat että tuottajien ja 
maanviljelijöiden asianmukaisen 
tulotason varmistaminen. Nämä tavoitteet 
pannaan täytäntöön myös siten, että 
varmistetaan maanviljelijöiden ja 
jalostajien jatkuva täydennyskoulutus, 
jotta edistetään laadukkaan, tehokkaan ja 
kestävän maatalousalan kehitystä.

Or. fr

Tarkistus 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Posei-ohjelma laaditaan kyseisen 
jäsenvaltion soveltuvimmaksi katsomalla
maantieteellisellä tasolla. Jäsenvaltion 
nimeämät toimivaltaiset viranomaiset 
laativat ohjelman, ja neuvoteltuaan 
tarkoituksenmukaisella alueellisella 
tasolla toimivaltaisten viranomaisten ja 
järjestöjen kanssa jäsenvaltio toimittaa 
sen komissiolle hyväksyttäväksi 6 artiklan 
mukaisesti.

2. Kyseisen jäsenvaltion nimeämä yksi tai 
useampi viranomainen laatii Posei-
ohjelmat soveltuvimmaksi katsotulla
maantieteellisellä tasolla.

Or. fr

Tarkistus 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze



AM\869905FI.doc 21/41 PE467.064v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viranomaisia, toimivaltaisia 
departementti- ja alueyhteisöjä ja 
järjestöjä sekä kyseistä alaa edustavia 
järjestöjä ja/tai ammattijärjestöjä 
kuullaan soveltuvalla maantieteellisellä 
tasolla Posei-ohjelmia koskevista 
luonnoksista, ennen kuin ne esitetään 
komission hyväksyttäviksi.

Or. fr

Tarkistus 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi esittää syrjäisimmille 
alueilleen ainoastaan yhden Posei-
ohjelman.

3. Jäsenvaltiot esittävät komissiolle ja 
kaikille Posei-järjestelmän piiriin 
kuuluville järjestöille Posei-ohjelmien 
laatimiseen liittyvän selkeän 
organisaatiosuunnitelman.

Or. fr

Tarkistus 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Posei-ohjelmien osana toteutettavien 
toimenpiteiden on noudatettava unionin 

1. Posei-ohjelmien osana toteutettavien 
toimenpiteiden on noudatettava unionin 
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lainsäädäntöä ja oltava johdonmukaisia 
unionin muun politiikan ja sen mukaisesti 
sovellettavien toimenpiteiden kanssa.

lainsäädäntöä ja oltava johdonmukaisia 
unionin muun politiikan ja sen mukaisesti 
sovellettavien toimenpiteiden kanssa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 349 artiklan soveltamista siltä 
osin kuin siinä annetaan mahdollisuus 
soveltaa syrjäisimpiin alueisiin eriytettyä 
kehystä, jotta ne voivat kehittyä ja 
integroitua tasavertaisesti unionissa 
panemalla täytäntöön erityisiä, niiden 
tilanteeseen sopivia ohjelmia ja välineitä.

Or. fr

Tarkistus 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle Posei-ohjelmaa koskeva 
luonnos 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen rahoitusvarojen rajoissa.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle Posei-ohjelmaa koskeva 
luonnos 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen rahoitusvarojen rajoissa.
Komissio ei voi hyväksyä tätä Posei-
ohjelmaa koskevaa luonnosta, ellei siitä 
ole ilmoitettu toimivaltaisten 
departementti- tai alueyhteisöjen vaaleilla 
valituille johtajille.

Or. fr

Tarkistus 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Posei-ohjelmiin sisällytettyjen 
toimenpiteiden vuotuisen arvioinnin 
perusteella jäsenvaltiot voivat esittää 
komissiolle ehdotuksia ohjelmien 
muuttamiseksi 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen rahoitusvarojen rajoissa, jotta 
ohjelmat saataisiin paremmin vastaamaan 
syrjäisimpien alueiden vaatimuksia ja 
ehdotettua strategiaa. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 
yksityiskohtaiset säännöt ohjelmien 
muuttamiseksi tehtävien ehdotusten 
esittämistä varten.

2. Posei-ohjelmiin sisällytettyjen 
toimenpiteiden vuotuisen arvioinnin 
perusteella jäsenvaltiot voivat vaaleilla 
valittuja departementtien tai alueiden 
viranomaisia kuultuaan esittää 
komissiolle ehdotuksia ohjelmien 
muuttamiseksi 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen rahoitusvarojen rajoissa, jotta 
ohjelmat saataisiin paremmin vastaamaan 
syrjäisimpien alueiden vaatimuksia ja 
ehdotettua strategiaa. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 
yksityiskohtaiset säännöt ohjelmien 
muuttamiseksi tehtävien ehdotusten 
esittämistä varten.

Or. fr

Tarkistus 112
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Posei-ohjelmiin sisällytettyjen 
toimenpiteiden vuotuisen arvioinnin 
perusteella jäsenvaltiot voivat esittää 
komissiolle ehdotuksia ohjelmien 
muuttamiseksi 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen rahoitusvarojen rajoissa, jotta 
ohjelmat saataisiin paremmin vastaamaan 
syrjäisimpien alueiden vaatimuksia ja 
ehdotettua strategiaa. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä 
yhdenmukaiset yksityiskohtaiset säännöt 
ohjelmien muuttamiseksi tehtävien 
ehdotusten esittämistä varten.

2. Posei-ohjelmiin sisällytettyjen 
toimenpiteiden vuotuisen arvioinnin 
perusteella jäsenvaltiot voivat 
asianomaisia yhteiskunnallis-taloudellisia 
toimijoita kuultuaan esittää komissiolle 
ehdotuksia ohjelmien muuttamiseksi 
29 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
rahoitusvarojen rajoissa, jotta ohjelmat 
saataisiin paremmin vastaamaan 
syrjäisimpien alueiden vaatimuksia ja 
ehdotettua strategiaa. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä yhdenmukaiset 
yksityiskohtaiset säännöt ohjelman 
muuttamiseksi tehtävien ehdotusten 
esittämistä varten.

Or. pt
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Tarkistus 113
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Otetaan käyttöön erityinen 
hankintajärjestelmä, joka koskee 
perussopimuksen liitteessä I lueteltuja 
ihmisravinnoksi, muiden tuotteiden 
valmistukseen tai maatalouden 
tuotantopanoksina käytettäviä 
välttämättömiä maataloustuotteita 
syrjäisimmillä alueilla.

1. Otetaan käyttöön erityinen 
hankintajärjestelmä, joka koskee 
perussopimuksen liitteessä I lueteltuja 
ihmisravinnoksi, muiden tuotteiden 
valmistukseen tai maatalouden 
tuotantopanoksina käytettäviä 
välttämättömiä maataloustuotteita 
syrjäisimmillä alueilla ottaen aina 
huomioon hallinnon yksinkertaistamisen 
periaatteen viranomaisten ja varsinkin 
edunsaajien kannalta heikentämättä 
kuitenkaan Posei-ohjelman 
vaikuttavuutta ja sen rahoituksen tasoa. 

Or. pt

Tarkistus 114
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta 
Ranskan merentakaisissa 
departementeissa jalostettuihin tuotteisiin, 
joissa on käytetty tuotteita, jotka ovat 
saaneet erityisen hankintajärjestelmän 
mukaista tukea, jos näitä tuotteita 
lähetetään Ranskan merentakaisten 
departementtien välillä.

Or. fr
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Perustelu

13 artiklan 2 kohdan e alakohta mahdollistaa erityisen hankintajärjestelmän mukaista tukea 
saaneista perustuotteista jalostettujen tuotteiden lähettämisen Ranskan merentakaisten 
departementtien välillä etua palauttamatta. Tukea ei 9 artiklan 3 kohdan mukaan kuitenkaan 
myönnetä sellaisten tuotteiden hankintaan, jotka ovat jo saaneet erityisen 
hankintajärjestelmän mukaista tukea jollain muulla syrjäisimmällä alueella.

Tarkistus 115
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
huolehtimaan siitä, että erityisen 
hankintajärjestelmän soveltamisesta 
koituva taloudellinen etu siirtyy myös 
loppukäyttäjälle, muun muassa 
soveltamalla suotuisampaa 
verotuspolitiikkaa niin tuontitavaroihin 
kuin jalosteisiin, jotka kuuluvat tämän 
järjestelmän nojalla tuotaviin tuotteisiin. 

Or. pt

Tarkistus 116
George Lyon

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

Komission teksti Tarkistus

a) viedään kolmansiin maihin tai lähetetään 
muualle unioniin perinteistä lähettämistä 
tai perinteistä vientiä vastaavien määrien 
rajoissa. Komissio vahvistaa nämä määrät 
täytäntöönpanosäädöksellä vuosien 1989, 
1990 ja 1991 lähetysten tai viennin 
keskiarvon perusteella;

a) viedään kolmansiin maihin tai lähetetään 
muualle unioniin sovittujen lähettämistä tai 
vientiä koskevien määrien rajoissa.
Komissio vahvistaa nämä määrät 
täytäntöönpanosäädöksellä kunkin maan 
kolmen parhaan vuoden lähetysten tai 
viennin keskiarvon perusteella
ajanjaksolla 2001–2011;
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Or. en

Tarkistus 117
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

e a) joiden todelliset tuontikustannukset 
ovat hankintajärjestelmän tarjoamia etuja 
korkeammat, jotta syrjäisimmät alueet 
voitaisiin integroida paremmin 
sisämarkkinoihin; komission tehtävänä 
on myöntää asianomainen lupa sille 
esitettyjen todisteiden perusteella.

Or. pt

Tarkistus 118
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä luvussa ’alueellisella kaupalla’ 
tarkoitetaan kunkin merentakaisen 
departementin, Azorien ja Madeiran sekä 
Kanariansaarten osalta kauppaa, joka 
suuntautuu komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 
määrittelemiin kolmansiin maihin.

3. Tässä luvussa ’alueellisella kaupalla’ 
tarkoitetaan kunkin merentakaisen 
departementin, Azorien ja Madeiran sekä 
Kanariansaarten osalta kauppaa, joka 
suuntautuu kolmansiin maihin, jotka 
kuuluvat samaan maantieteelliseen 
alueeseen kuin nämä syrjäisimmät alueet, 
sekä kolmansiin maihin, joihin niillä on 
perinteiset kauppasuhteet. Komissio 
hyväksyy näiden maiden luetteloa 
koskevat täytäntöönpanosäädökset ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden esittämät 
objektiiviset pyynnöt asianomaisia tahoja 
kuultuaan. Luetteloa voidaan tarkistaa 
kerran kunkin jäsenvaltion osalta sen 
pyynnöstä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
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34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Maaluettelon säännöllisen päivittämisen ei pitäisi olla mahdollista, koska se voisi johtaa 
13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen määrien rajoittamattomaan 
laajentamiseen. Se, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus pyytää luettelon tarkistamista vain 
kerran, olisi kohtuullisempi ja järkevämpi vaihtoehto.

Tarkistus 119
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Maito ja maitotuotteet

Maitotuotteiden tuotanto Azoreilla 
edellyttää, että sinne tuodaan erilaisia 
materiaaleja, kuten pakkausmateriaaleja, 
muoveja ja UHT-pakkauksia, joita ei ole 
saatavilla paikallisesti, mikä lisää 
tuotantokustannuksia ja kuluttajan 
maksamaa lopullista hintaa; tästä syystä 
on tärkeää harkita tämänkaltaisten 
materiaalien sisällyttämistä 
erityishankintajärjestelmästä tuettaviin 
tuotteisiin.

Or. pt

Tarkistus 120
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Posei-ohjelmat sisältävät 
perussopimuksen kolmannen osan III 
osaston soveltamisalaan kuuluvaa 
paikallista maataloustuotantoa edistäviä 
erityistoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
paikallisen maataloustuotannon 
jatkuvuuden ja kehittämisen 
varmistamiseksi kullakin syrjäisimmällä 
alueella.

1. Posei-ohjelmat sisältävät 
perussopimuksen kolmannen osan III 
osaston soveltamisalaan kuuluvaa 
paikallista maataloustuotantoa edistäviä 
erityistoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
paikallisen maataloustuotannon 
jatkuvuuden ja kehittämisen 
varmistamiseksi kullakin syrjäisimmällä 
alueella ja joita sovellettaessa 
viranomaisten ja varsinkin edunsaajien 
olisi aina otettava huomioon hallinnon 
yksinkertaistamisen periaate 
heikentämättä kuitenkaan Posei-
ohjelman vaikuttavuutta ja sen 
rahoituksen tasoa. 

Or. pt

Tarkistus 121
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuhunkin toimenpiteeseen tai toimeen
yhden tai useamman ohjelmassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi 
vahvistettu tukimäärä.

f) kuhunkin toimenpiteeseen yhden tai 
useamman ohjelmassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi vahvistettu 
tukimäärä.

Or. fr

Tarkistus 122
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) yksittäinen tuki; c) tuen yksikkökohtainen määrä;

Or. fr

Tarkistus 123
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ranskan ja Portugalin on esitettävä 
komissiolle ohjelmia kasvien tai 
kasviperäisten tuotteiden haitallisten 
organismien torjumiseksi merentakaisissa 
departementeissa sekä Azoreilla ja 
Madeiralla. Kyseisissä ohjelmissa on 
täsmennettävä erityisesti asetetut tavoitteet, 
toteutettavat toimenpiteet sekä niiden kesto 
ja kustannukset. Tämän artiklan 
mukaisesti esitetyt ohjelmat eivät koske 
banaanien kasvinsuojelua.

1. Ranskan ja Portugalin on esitettävä 
komissiolle ohjelmia kasvien tai 
kasviperäisten tuotteiden haitallisten 
organismien torjumiseksi merentakaisissa 
departementeissa sekä Azoreilla ja 
Madeiralla. Kyseisissä ohjelmissa on 
täsmennettävä erityisesti asetetut 
tavoitteet, toteutettavat toimenpiteet sekä 
niiden kesto ja kustannukset.

Or. fr

Tarkistus 124
Gabriel Mato Adrover

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 v, 
103 w ja 103 y artiklassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ei sovelleta Kanariansaariin.

3. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 g, 
85 h, 85 i, 85 j, 85 k, 85 l, 103 v, 103 w ja 
103 y artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä 
ei sovelleta Kanariansaariin.

Or. es
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Perustelu

Viininviljely on maatalouden ala, joka edistää Kanariansaarten maaseudun säilymistä. 
Esittelijä haluaisi vapauttaa Kanariansaaret jatkossa kaikista määräyksistä, joilla rajoitetaan 
tätä tuotantoa, kun otetaan huomioon tuotannon viime vuosina kärsimä taantuminen. Niiden 
vaikutus olisi käytännössä olematon viininviljelyyn saarella, koska vain 14,7 prosenttia 
Kanariansaarilla kulutetusta viinistä on tuotettu paikallisesti.

Tarkistus 125
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maiseman ja maatalousmaan 
perinteisten ominaispiirteiden 
säilyttämiseksi sekä erityisesti 
pengerviljelmiä tukevien kivimuurien 
säilyttämiseksi joillakin syrjäisimmillä 
alueilla on niin ikään tarpeen kannustaa 
näiden erityispiirteiden vaalimista, sillä se 
on perinteisen maiseman ja 
maatalousmaiden moitteettoman 
säilyttämisen kannalta erittäin tärkeää 
vaikean pinnanmuodostuksen ja 
maaperän ominaispiirteiden vuoksi. 
Niinpä 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
asetuksen (EY) N:o 1628/2005 liitteessä I 
säädetty Madeiran nauttima jousto eli 
unionin tuen vuotuisten 
enimmäismäärien korottaminen 
kaksinkertaisiksi on ulotettava kattamaan 
muut syrjäisimmät alueet.

Or. pt

Tarkistus 126
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Siihen asti kun paikallisten nuorten 
urospuolisten nautaeläinten määrä on 
riittävä varmistamaan paikallisen 
lihantuotannon ylläpitämisen ja 
kehittymisen merentakaisissa 
departementeissa ja Madeiralla, on 
mahdollista tuoda ilman yhteisen 
tullitariffin tuontitulleja lihotettaviksi 
sellaisia nautaeläimiä, jotka ovat peräisin 
kolmansista maista ja tarkoitettu 
kulutukseen merentakaisissa 
departementeissa ja Madeiralla. Komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä
kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
tämän alakohdan soveltamiseksi ja 
erityisesti yksityiskohtaiset säännöt, jotka 
koskevat tuontitulleista vapauttamista 
nuorten urospuolisten nautaeläinten 
tuonnissa merentakaisiin departementteihin 
ja Madeiralle.

Siihen asti kun paikallisten nuorten 
urospuolisten nautaeläinten määrä on 
riittävä varmistamaan paikallisen 
lihantuotannon ylläpitämisen ja 
kehittymisen merentakaisissa 
departementeissa ja Madeiralla ja ottaen 
huomioon, että Azorien ylijäämällä 
voidaan kompensoida muiden 
syrjäisimpien alueiden alijäämiä, on 
mahdollista tuoda ilman yhteisen 
tullitariffin tuontitulleja lihotettaviksi 
sellaisia nautaeläimiä, jotka ovat peräisin 
kolmansista maista ja tarkoitettu 
kulutukseen merentakaisissa 
departementeissa ja Madeiralla. Komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä
kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
tämän alakohdan soveltamiseksi ja 
erityisesti yksityiskohtaiset säännöt, jotka 
koskevat tuontitulleista vapauttamista 
nuorten urospuolisten nautaeläinten 
tuonnissa merentakaisiin departementteihin 
ja Madeiralle.

Or. pt

Tarkistus 127
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 21 artiklassa vahvistettuja 
toimenpiteitä lukuun ottamatta tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia 
maatalousmarkkinoiden sääntelemiseksi 
tehtäviä interventioita.

1. Edellä 21 artiklassa vahvistettuja 
toimenpiteitä lukuun ottamatta tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia 
maatalousmarkkinoiden sääntelemiseksi ja 
suorien maksujen takaamiseksi tehtäviä 
interventioita.
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Or. pt

Tarkistus 128
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen III ja IV luvussa 
säädettyjen toimenpiteiden rahoittamiseen 
tarkoitettua vuotuista määrärahaa olisi 
korotettava vähintäänkin summalla, joka 
vastaa 20 prosentin lisäystä 
erityishankintajärjestelmässä, minkä 
katsotaan olevan välttämätöntä 
Portugalille ja Ranskalle.

Or. pt

Tarkistus 129
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kunakin varainhoitovuonna unioni 
rahoittaa tämän asetuksen III ja IV luvussa
säädettyjä toimenpiteitä seuraavilla 
vuotuisilla enimmäismäärillä:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 130
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen maitokiintiöiden 
purkamisen vaikutuksista tuottajien 
tuloihin. Kertomukseen liitetään 
lainsäädäntöehdotus unionin tuottajien 
tulonmenetysten asianmukaisesta 
korvaamisesta kaikkina aikoina.

Or. pt

Tarkistus 131
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen EU:n ja Mercosurin 
välisen mahdollisen sopimuksen 
vaikutuksista naudanlihan tuottajien 
tuloihin. Kertomukseen liitetään 
lainsäädäntöehdotus unionin tuottajien 
tulonmenetysten asianmukaisesta 
korvaamisesta kaikkina aikoina.

Or. pt

Tarkistus 132
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

On luotava yhteisiä 
seurantaindikaattoreita (työllisyys, 
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taloutta edistävä vaikutus, elintason 
parantuminen), jotta 
edistymiskertomukset laaditaan 
puolivuosittain ja yleiskertomus vuosittain 
Posei-ohjelman täytäntöönpanon, tulosten 
ja vaikutusten varmistamiseksi 
syrjäisimmillä alueilla ja ohjelman 
tosiasiallisten tulosten varmistamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa periä hankintatuista 
minkäänlaista suoraa tai välillistä veroa, 
sillä tuet on siirrettävä 
kokonaisuudessaan loppukäyttäjälle 
12 artiklassa tarkoitetun periaatteen 
mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 134
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Alueelliset seurantakomiteat

Alueelliset seurantakomiteat kokoontuvat 
puolivuosittain arvioimaan kunkin 
toimenpiteen tehokkuutta ja 
täytäntöönpanoa virallisessa ja ennalta 
sovitussa asianomaisten osapuolten 
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kuulemisessa viimeistään kuusi kuukautta 
ennen vuosittaista ohjelman muuttamista 
koskevaa pyyntöä.

Or. pt

Tarkistus 135
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2015 ja sen jälkeen joka viides 
vuosi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yleiskertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
toteutettujen toimien vaikutuksista, 
banaaniala mukaan luettuna, sekä 
tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset.

3. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2015 ja sen jälkeen joka viides 
vuosi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yleiskertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
toteutettujen toimien vaikutuksista, 
banaanin- ja maidontuotantoala mukaan 
luettuna, sekä tarvittaessa asianmukaiset 
ehdotukset.

Or. pt

Tarkistus 136
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toteuttaa selvityksiä tai 
arviointeja, jotka koskevat EU:n 
ulkopuolisten maiden tai markkinoiden 
kanssa käytävien kahden- ja 
monenvälisten kauppaneuvottelujen sekä 
yhteiseen maatalouspolitiikan tehtäväksi 
sovittujen merkittävien muutosten 
vaikutuksia paikalliseen tuotantoon. 
Komissio noudattaa näissä 
vaikutustenarvioinneissa Yhdistyneiden 
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kansakuntien määrittelemiä perusteita. 
Tarvittaessa kyseisiin selvityksiin tai 
arvioihin liitetään ehdotuksia rahoituksen 
ja paikalliselle tuotannolle tarkoitettujen 
tukitoimien tarkistamiseksi ottaen 
huomioon kauppaneuvotteluista 
aiheutuvat ja merkittävät yhteisen 
maatalouspolitiikan muutokset, joilla on 
huomattava vaikutus syrjäisimpien 
alueiden tärkeimpiin tuotannonaloihin.

Or. pt

Tarkistus 137
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Syrjäisimpien alueiden 
paikallistuotantoon kohdistuvien 
vaikutusten vuoksi 31 artiklan 
3 a kohdassa tarkoitettuihin selvityksiin ja 
arviointeihin olisi sisällytettävä EU:n ja 
Mercosurin kahdenvälisen sopimuksen 
vaikutusten arviointi.

Or. pt

Tarkistus 138
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Ottaen huomioon syrjäisimpien 
alueiden paikallistuotantoon kohdistuvat 
vaikutukset edellä 31 artiklan 3 a 
kohdassa tarkoitettuihin selvityksiin ja 
arviointeihin olisi sisällytettävä 
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maitokiintiöjärjestelmän lakkauttamisen 
vaikutusten arviointi.

Or. pt

Tarkistus 139
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Komissio sisällyttää 
kauppasopimuksia ja yhteistä 
maatalouspolitiikkaa koskeviin 
analyyseihinsa, selvityksiinsä ja 
arviointeihinsa erityisen syrjäisimpiä 
alueita koskevan luvun aina kun on kyse 
niiden kannalta tärkeistä seikoista.

Or. pt

Tarkistus 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Syrjäisimpien alueiden luettelon 

laajentaminen
Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden 
luettelon laajentamisesta seuraa Posei-
ohjelmien määrärahojen lisääminen.

Or. fr
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Tarkistus 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle viiden vuoden 
ajaksi valta antaa tässä asetuksessa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä.

Or. bg

Perustelu

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва 
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на 
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за 
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все 
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не
отчита възможността за изменение на онези фактическите отношения, които 
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове 
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период 
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран 
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от 
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin ja 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin ja 



AM\869905FI.doc 39/41 PE467.064v01-00

FI

neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kuukaudella.

neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kuukaudella.

Or. bg

Perustelu

On välttämätöntä pidentää vastalauseiden esittämistä koskevaa määräaika, jotta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston on mahdollista tarkastella perusteellisesti delegoitua säädöstä ja 
päättää, onko sen hyväksyminen esitetyssä muodossa asianmukaista. 

Tarkistus 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
kyseistä päivää ilmoittaneet komissiolle, 
etteivät ne aio vastustaa säädöstä, delegoitu
säädös tulee voimaan päivänä, joka 
mainitaan sen säännöksissä.

Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
kyseistä päivää ilmoittaneet komissiolle, 
etteivät ne aio vastustaa säädöstä, säädös
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan päivänä, joka 
mainitaan sen säännöksissä, tai jos sitä ei 
ole mainittu, delegoitu säädös tulee 
voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. bg

Tarkistus 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio saa tiedon delegoitua 
säädöstä koskevista vastalauseista, se 
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laatii unionin lainsäädännössä olevien 
puutteiden korjaamiseksi uuden 
delegoidun säädöksen, joka hyväksytään 
saman säädöksen nojalla kuin hylätty 
delegoitu säädös ja koskee samoja 
asetuksen muita kuin olennaisia osia 
mutta jonka uudelleenlaadinnassa 
otetaan huomioon asianomaiset 
vastalauseet. 

Or. bg

Perustelu

След като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на делегиран 
акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да измени 
предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от оттегляне на 
делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран акт относно 
някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто уреждане на 
обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не е достатъчно 
добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде посочено в 
мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави неуредени 
обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран акт в тази 
сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, посочени във 
възражението.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 145
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaikka uuden asetuksen on määrä tulla 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012, se 
ei saisi merkitä sitä, että jäsenvaltiot ovat 
velvollisia esittämään uudet, vuonna 2013 
sovellettavat ohjelmansa 1 päivään 
elokuuta 2012 mennessä, koska se 
hankaloittaisi komission kanssa käytäviä 
neuvotteluja. Ohjelmien vakaus hyödyttää 
kaikkia toimijoita, koska siten turvataan 
oikeusvarmuusperiaatteen noudattaminen 
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ja varmistetaan tulevien investointien 
hyvä suunnittelu.

Or. pt


