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*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Egeanmeren pienten 
saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä
(KOM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0767),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0003/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. maaliskuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta Egeanmeren pienten saarten 
hyväksi toteutettavan järjestelmän 
tavoitteet toteutuisivat paremmin, 
ohjelmaan olisi sisällytettävä toimenpiteitä, 
joilla taataan maataloustuotteiden hankinta 
sekä paikallisen maataloustuotannon 

(4) Jotta Egeanmeren pienten saarten 
hyväksi toteutettavan järjestelmän 
tavoitteet toteutuisivat paremmin, 
ohjelmaan olisi sisällytettävä toimenpiteitä, 
joilla taataan maataloustuotteiden hankinta, 
paikallisesti tuotettujen jalostamattomien 

                                               
1 EUVL C 132, 3.5.2011, s. 82.
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säilyttäminen ja kehittäminen. On syytä 
yhdenmukaistaa ohjelmatyön tasoa sekä 
soveltaa järjestelmällisesti komission ja 
jäsenvaltion väliseen kumppanuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa.

ja jalostettujen maataloustuotteiden 
kuljetukset sekä paikallisen 
maataloustuotannon säilyttäminen ja 
kehittäminen. On syytä yhdenmukaistaa 
ohjelmatyön tasoa sekä soveltaa 
järjestelmällisesti komission ja jäsenvaltion 
väliseen kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa. 

Or. el

Perustelu

Raaka-aineiden toimitusten lisäämisen ohella on pyrittävä parantamaan jalostamattomien ja 
jalostettujen maataloustuotteiden kuljetuksia Egeanmeren pieniltä saarilta. Egeanmeren 
pienillä saarilla tuotetuilla maataloustuotteilla on kahden syyn vuoksi huono kilpailuasema, 
koska raaka-aineet ovat kalliita ja tarvitaan lisäksi kuljetuksia. Komission ehdotuksessa on 
toistaiseksi käsitelty ainoastaan ensimmäistä näistä haitoista eikä ole käsitelty kuljetusten 
ongelmaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Ottaen huomioon, että Egeanmeren 
pienten saarten hyväksi toteutettavan 
järjestelmän ohjelmatyö perustuu 
toissijaisuusperiaatteeseen ja 
joustavuuteen, Kreikan nimeämät 
viranomaiset voivat ehdottaa ohjelmaan 
muutoksia, jotta ohjelma voitaisiin 
mukauttaa kyseisten saarten todelliseen 
tilanteeseen. Tätä tarkoitusta varten 
toimivaltaisia paikallis- ja 
alueviranomaisia olisi kannustettava 
osallistumaan aktiivisesti ohjelmaan. 
Menettely ohjelman muuttamiseksi olisi 
samassa hengessä sopeutettava siihen, 
miten merkityksellinen kukin 
muutostyyppi on.

Or. el
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Perustelu

Egeanmeren paikallis- ja alueviranomaisia olisi kannustettava osallistumaan aktiivisesti 
ohjelman tarkistamiseen ja mukauttamiseen saarilla asuvien maatilojen työntekijöiden 
tarpeisiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Joidenkin Egeanmeren pienten saarten 
poikkeuksellisen maantieteellisen sijainnin 
vuoksi kuljetuskustannukset ovat korkeat 
ihmisravinnoksi, jalostukseen tai 
maatalouden tuotantopanoksina 
käytettävien välttämättömien tuotteiden 
hankintalähteiden kannalta. Tämän lisäksi 
eristyneisyyteen, saaristoluonteeseen ja 
syrjäisimpien alueiden asemaan liittyvät 
objektiiviset tekijät aiheuttavat 
taloudellisille toimijoille ja tuottajille näillä 
Egeanmeren saarilla lisärajoitteita, jotka 
haittaavat vakavasti heidän toimintaansa. 
Jotkut toimijat ja tuottajat joutuvat 
kärsimään saaristoluonteesta 
kaksinkertaisesti silloin kun hankinnat 
tapahtuvat muiden saarten kautta. Näitä 
haittoja voidaan vähentää alentamalla 
mainittujen välttämättömien tuotteiden 
hintoja. Näin ollen on aiheellista ottaa 
käyttöön erityinen hankintajärjestelmä 
hankintojen varmistamiseksi Egeanmeren 
pienillä saarilla ja saarten syrjäisyydestä, 
saaristoluonteesta ja viljelyalan 
vähäisyydestä johtuvien lisäkustannusten 
hyvittämiseksi.

(6) Joidenkin Egeanmeren pienten saarten 
poikkeuksellisen maantieteellisen sijainnin 
vuoksi kuljetuskustannukset ovat korkeat 
ihmisravinnoksi, jalostukseen tai 
maatalouden tuotantopanoksina 
käytettävien välttämättömien tuotteiden 
samoin kuin näiltä saarilta peräisin 
olevien jalostamattomien ja jalostettujen 
maataloustuotteiden hankintalähteiden 
kannalta. Tämän lisäksi eristyneisyyteen, 
saaristoluonteeseen ja syrjäisimpien 
alueiden asemaan liittyvät objektiiviset 
tekijät aiheuttavat taloudellisille toimijoille 
ja tuottajille näillä Egeanmeren saarilla 
lisärajoitteita, jotka haittaavat vakavasti 
heidän toimintaansa. Jotkut toimijat ja 
tuottajat joutuvat kärsimään 
saaristoluonteesta kaksinkertaisesti silloin 
kun maataloustuotteet hankitaan ja 
kuljetetaan muiden saarten kautta. Näitä 
haittoja voidaan vähentää alentamalla 
mainittujen välttämättömien tuotteiden 
hintoja. Näin ollen on aiheellista ottaa 
käyttöön erityinen hankintajärjestelmä 
maataloustuotteiden hankintojen ja 
kuljetusten varmistamiseksi Egeanmeren 
pienillä saarilla ja saarten syrjäisyydestä, 
saaristoluonteesta ja viljelyalan 
vähäisyydestä johtuvien lisäkustannusten 
hyvittämiseksi.

Or. el
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Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi johdanto-osan 4 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Egeanmeren pienten saarten pieni koko 
korostaa niiden ongelmia. Jotta 
suunniteltujen toimenpiteiden tehokkuus 
varmistetaan, niiden olisi koskettava 
ainoastaan pieniä saaria.

(7) Egeanmeren pienten saarten pieni koko 
korostaa niiden ongelmia. Jotta 
suunniteltujen toimenpiteiden tehokkuus 
varmistetaan, niiden olisi koskettava 
kaikkia Egeanmeren saaria Kreetaa ja 
Eviaa lukuun ottamatta.

Or. el

Perustelu

Olisi selvennettävä, että näitä erityistoimia olisi sovellettava kaikkiin Egeanmeren saariin 
lukuun ottamatta Kreetaa ja Eviaa, jotka jätetään toimien ulkopuolelle niiden suuren koon 
vuoksi. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta hintojen alentamista Egeanmeren 
pienillä saarilla sekä saarten syrjäisyydestä
ja saaristoluonteesta johtuvien 
lisäkustannusten vähentämistä koskeva 
tavoite saavutettaisiin ja samalla 
säilytettäisiin unionin tuotteiden 
kilpailukyky, olisi myönnettävä tukea 
unionin tuotteiden tarjontaan Egeanmeren 
pienillä saarilla. Tuissa olisi otettava 
huomioon Egeanmeren pienille saarille 
suuntautuvien kuljetusten lisäkustannukset 
sekä maatalouden tuotantopanosten tai 
jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden osalta 
saaristoluonteesta ja viljelyalan 

(8) Jotta hintojen alentamista Egeanmeren 
pienillä saarilla sekä saarten syrjäisyydestä 
ja saaristoluonteesta johtuvien 
lisäkustannusten vähentämistä koskeva 
tavoite saavutettaisiin ja samalla 
säilytettäisiin unionin tuotteiden 
kilpailukyky, olisi myönnettävä tukea 
unionin tuotteiden tarjontaan Egeanmeren 
pienillä saarilla sekä paikallisten 
jalostamattomien ja jalostettujen 
maataloustuotteiden kuljetuksiin. Tuissa 
olisi otettava huomioon Egeanmeren 
pienille saarille ja niiltä muualle 
suuntautuvien kuljetusten lisäkustannukset 
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vähäisyydestä johtuvat lisäkustannukset. sekä maatalouden tuotantopanosten, 
tuotannon tai jalostukseen tarkoitettujen ja 
jalostettujen tuotteiden osalta 
saaristoluonteesta ja viljelyalan 
vähäisyydestä johtuvat lisäkustannukset.

Or. el

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi johdanto-osan 4 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska erityiseen 
hankintajärjestelmään kuuluvat määrät 
rajoittuvat Egeanmeren pienten saarten 
hankintatarpeisiin, järjestelmä ei haittaa 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. 
Erityisestä hankintajärjestelmästä 
aiheutuvat taloudelliset edut eivät 
myöskään saisi vääristää kyseisillä
tuotteilla käytävää kauppaa. Tästä syystä 
näiden tuotteiden lähettäminen tai vienti 
Egeanmeren pieniltä saarilta olisi 
kiellettävä. Kyseisten tuotteiden 
lähettäminen tai vienti olisi kuitenkin 
sallittava, jos erityisestä 
hankintajärjestelmästä aiheutuva etu 
palautetaan.

(10) Koska erityiseen 
hankintajärjestelmään kuuluvat määrät 
rajoittuvat Egeanmeren pienten saarten 
hankinta- ja kuljetustarpeisiin, järjestelmä 
ei haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa. Erityisestä 
hankintajärjestelmästä aiheutuvat 
taloudelliset edut eivät myöskään saisi 
vääristää hankituilla tuotteilla käytävää 
kauppaa. Tästä syystä hankittujen
tuotteiden lähettäminen tai vienti 
Egeanmeren pieniltä saarilta olisi 
kiellettävä. Kyseisten tuotteiden 
lähettäminen tai vienti olisi kuitenkin 
sallittava, jos erityisestä 
hankintajärjestelmästä aiheutuva etu 
palautetaan.

Or. el

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi johdanto-osan 4 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jalostettujen tuotteiden kauppa 
Egeanmeren pienten saarten välillä olisi 
sallittava, jotta ne voisivat käydä kauppaa 
keskenään. Lisäksi olisi otettava huomioon 
kauppavirrat alueellisessa kaupassa sekä 
perinteinen vienti ja lähetykset muualle 
unioniin tai kolmansiin maihin ja sen 
vuoksi sallittava perinteisiä kauppavirtoja 
vastaavien jalostettujen tuotteiden vienti.

(11) Jalostettujen tuotteiden kauppa 
Egeanmeren pienten saarten välillä olisi 
sallittava, jotta ne voisivat käydä kauppaa 
keskenään ja vähentää 
kuljetuskustannuksia. Lisäksi olisi 
otettava huomioon kauppavirrat 
alueellisessa kaupassa sekä perinteinen 
vienti ja lähetykset muualle unioniin tai 
kolmansiin maihin ja sen vuoksi sallittava 
perinteisiä kauppavirtoja vastaavien 
jalostettujen tuotteiden vienti.

Or. el

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi johdanto-osan 4 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Egeanmeren pienten saarten 
maataloustuottajia olisi rohkaistava 
tuottamaan laatutuotteita, ja tällaisten 
tuotteiden kaupan pitämistä olisi 
edistettävä.

(17) Egeanmeren pienten saarten 
maataloustuottajia olisi rohkaistava 
tuottamaan laatutuotteita, noudattamaan 
luomuviljelyä koskevia unionin normeja 
ja käyttämään perinteisiä menetelmiä, ja 
tällaisten tuotteiden kaupan pitämistä olisi 
edistettävä. Tätä tarkoitusta varten 
tulevaisuudessa olisi voitava sitoa tuen 
myöntäminen tuotantoon. Tukitoimet olisi 
suunniteltava siten, että varmistetaan 
paikallisten maataloustuotteiden tuotanto. 
Näistä tuotteista suurin osa on perinteisiä 
tuotteita, joilla on suojattu 
alkuperänimitys ja suojattu 
maantieteellinen merkintä.
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Or. el

Perustelu

Maanviljelijöitä kannustetaan noudattamaan luomuviljelyä koskevia unionin normeja ja 
käyttämään perinteisiä tuotantomenetelmiä (esim. terassiviljelyä, kivimuureja, perinteisiä 
vesialtaita), millä tuettaisiin niiden säilyttämistä osana saarten kulttuuriperintöä. Ehdotetaan 
myös tuen maksamisen sitomista tuotantoon. Tukitoimet on suunniteltava siten, että 
varmistetaan paikallisten maataloustuotteiden tuotanto. Näistä tuotteista suurin osa on 
perinteisiä tuotteita, joille on myönnetty suojattu alkuperänimitys ja suojattu maantieteellinen 
merkintä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Tukiohjelmaan olisi sisällytettävä 
erityistoimia perinteisille 
maataloustuotteille, jotka ovat 
katoamassa liian suurten 
tuotantokustannusten vuoksi. Näin ollen 
Egeanmeren pienet saaret tarvitsevat lisää 
rahoitusta, koska varojen käyttöönottoaste 
ohjelman jo kattamien tuotteiden osalta 
on erityisen suuri.

Or. el

Perustelu

Tukiohjelmasta puuttuu edelleen suuri joukko perinteisiä tuotteita. Näiden tuotteiden tuotanto 
on loppumassa hyvin suurten tuotantokustannusten vuoksi. Kun otetaan huomioon, että 
myönnettyjen varojen käyttöönottoaste on viimeisten viiden vuoden aikana ollut erityisen 
suuri, järjestelmän kokonaistalousarviota on kasvatettava, jotta lisätään mahdollisimman 
paljon lukuisien maataloustuotteiden tuotantoa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Välttämättömien tuotteiden tarve on (20) Välttämättömien tuotteiden tarve on 
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vuodesta 2007 lähtien kasvanut 
Egeanmeren pienillä saarilla eläinkannan 
kehityksen ja väestöpaineen vuoksi. Olisi 
siis lisättävä määrärahoja, jotka Kreikka 
voi käyttää Egeanmeren pienten saarten 
erityiseen hankintajärjestelmään.

vuodesta 2007 lähtien kasvanut 
Egeanmeren pienillä saarilla eläinkannan 
kehityksen ja väestöpaineen vuoksi. Olisi 
siis lisättävä määrärahoja, jotka Kreikka 
voi käyttää Egeanmeren pienten saarten 
erityiseen hankintajärjestelmään. Lisäystä 
ei kuitenkaan saa tehdä paikallisen 
maataloustuotannon vahvistamista 
koskevan talousarvion kustannuksella 
vaan siihen olisi liitettävä lisäys tällaisen 
tuotannon tukemiseen varattuun 
määrään.

Or. el

Perustelu

Komission ehdotusta lisätä erityistä hankintajärjestelmää koskevaa talousarviota ei saa 
toteuttaa paikallistuotannon vahvistamista koskevan talousarvion kustannuksella. Näin ollen 
olisi lisättävä vastaavasti paikallisen maataloustuotannon tukemiseen käytettävissä olevaa 
määrää. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen tiettyjen, muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi. Olisi määriteltävä alat, 
joilla tätä säädösvaltaa voidaan harjoittaa, 
ja ehdot, joita säädösvallan siirtoon olisi 
sovellettava.

(22) Tällä asetuksella käyttöön otetun 
järjestelmän moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen tiettyjen, 
muiden kuin keskeisten osien 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
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asianmukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten delegoituja säädöksiä varten sopimia vakiosäännösten 
sanamuotoja.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistettaisiin Egeanmeren 
pienten saarten hyväksi toteutettavan 
järjestelmän yhdenmukainen 
täytäntöönpano muiden vastaavanlaisten 
ohjelmien kanssa sekä vältettäisiin 
kilpailun vääristyminen tai syrjintä 
toimijoiden välillä, komissiolla olisi oltava 
valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä
perussopimuksen 291 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Sen vuoksi komissiolle olisi 
kyseisen määräyksen nojalla siirrettävä 
täytäntöönpanovalta eritoten, kun 
kyseessä ovat yhdenmukaiset edellytykset, 
joiden mukaisesti erityiseen 
hankintajärjestelmään kuuluvat tuotteet 
saapuvat Egeanmeren pienille saarille, 
lähtevät niiltä ja ovat niillä liikkeessä, 
ohjelman yhdenmukaiset 
täytäntöönpanoedellytykset sekä Kreikan 
tehtäväksi tulevien tarkastusten 
vähimmäisominaisuudet.

(23) Jotta varmistettaisiin Egeanmeren 
pienten saarten hyväksi toteutettavan 
järjestelmän yhdenmukainen 
täytäntöönpano muiden vastaavanlaisten 
ohjelmien kanssa sekä vältettäisiin 
kilpailun vääristyminen tai syrjintä 
toimijoiden välillä, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovalta eritoten, 
kun kyseessä ovat vakiosäännöt, joiden 
mukaisesti erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluvat tuotteet saapuvat Egeanmeren 
pienille saarille, lähtevät niiltä ja ovat niillä 
liikkeessä, ohjelman täytäntöönpanoa 
koskevat vakiosäännöt sekä Kreikan 
tehtäväksi tulevien tarkastusten 
vähimmäisominaisuudet. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi harjoitettava 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 säännöksiä noudattaen*.
______________
*EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. el
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Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja. Termi "edellytykset" korvataan myös, koska sitä käytetään 
delegoiduissa säädöksissä eikä täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistetaan ihmisravinnoksi tai 
jalostukseen ja maatalouden 
tuotantopanoksina käytettävien 
välttämättömien tuotteiden hankinta 
Egeanmeren pienillä saarilla vähentämällä 
syrjäisyydestä, saaristoluonteesta ja 
viljelyalan vähäisyydestä aiheutuvia 
lisäkustannuksia;

a) varmistetaan ihmisravinnoksi tai 
jalostukseen ja maatalouden 
tuotantopanoksina käytettävien 
välttämättömien tuotteiden hankinta ja 
sellaisten jalostamattomien ja 
jalostettujen maataloustuotteiden 
kuljetukset, jotka on tuotettu Egeanmeren 
pienillä saarilla, vähentämällä 
syrjäisyydestä, saaristoluonteesta ja 
viljelyalan vähäisyydestä aiheutuvia 
lisäkustannuksia;

Or. el

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi johdanto-osan 4 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukiohjelma laaditaan Kreikan 
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 

2. Tukiohjelma laaditaan Kreikan 
soveltuvimmaksi katsomalla 
maantieteellisellä tasolla. Jäsenvaltion 
nimeämät toimivaltaiset viranomaiset 
laativat ohjelman, ja neuvoteltuaan 
tarkoituksenmukaisella alueellisella tasolla 
toimivaltaisten paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten ja järjestöjen kanssa 
jäsenvaltio toimittaa sen komissiolle 
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mukaisesti. hyväksyttäväksi 6 artiklan mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Egeanmeren paikallis- ja alueviranomaisia olisi kannustettava osallistumaan aktiivisesti 
ohjelman tarkistamiseen ja mukauttamiseen saarilla asuvien maatilojen työntekijöiden 
tarpeisiin.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi ehdotetun tukiohjelman ja 
päättää hyväksynnästä 
täytäntöönpanosäädöksellä.

Komissio arvioi ehdotetun tukiohjelman ja 
päättää hyväksynnästä 
täytäntöönpanosäädöksellä. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös annetaan 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukiohjelmaan sisällytettyjen 
toimenpiteiden vuotuisen arvioinnin 
perusteella Kreikka voi esittää komissiolle 
ehdotuksia ohjelmien muuttamiseksi 
18 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
rahoitusvarojen rajoissa, jotta ohjelma 
saataisiin paremmin vastaamaan pienten 
saarten vaatimuksia ja ehdotettua 
strategiaa. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 

2. Tukiohjelmaan sisällytettyjen 
toimenpiteiden vuotuisen arvioinnin 
perusteella Kreikka voi esittää komissiolle 
ehdotuksia ohjelmien muuttamiseksi 
18 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
rahoitusvarojen rajoissa, jotta ohjelma 
saataisiin paremmin vastaamaan pienten 
saarten vaatimuksia ja ehdotettua 
strategiaa. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 
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yksityiskohtaiset säännöt ohjelman 
muuttamiseksi tehtävien ehdotusten 
esittämistä varten.

yksityiskohtaiset säännöt ohjelman 
muuttamiseksi tehtävien ehdotusten 
esittämistä varten. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös annetaan 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta huomioon voidaan ottaa 
ehdotettujen muutosten eri tyypit sekä 
määräaika, jossa muutoksia on ryhdyttävä 
soveltamaan, komissio vahvistaa 
delegoidulla säädöksellä muutosten 
hyväksyntämenettelyn.

3. Jotta huomioon voidaan ottaa 
ehdotettujen muutosten eri tyypit sekä 
määräaika, jossa muutoksia on ryhdyttävä 
soveltamaan, komissio vahvistaa 
delegoidulla säädöksellä muutosten 
hyväksyntämenettelyn. Siirretään 
komissiolle valta antaa kyseisiä 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten delegoituja säädöksiä varten sopimia vakiosäännösten 
sanamuotoja.



PR\869480FI.doc 17/34 PE467.027v01-00

FI

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kreikka toteuttaa tarkastukset hallinnollisin 
ja paikalla tehtävin tarkastuksin.
Yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä niiden 
tarkastusten vähimmäisominaisuudet, jotka 
Kreikan on tehtävä.

Kreikka toteuttaa tarkastukset hallinnollisin 
ja paikalla tehtävin tarkastuksin.
Yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä niiden 
tarkastusten vähimmäisominaisuudet, jotka 
Kreikan on tehtävä. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös annetaan 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 Tarkistus

1. Pienille saarille myönnetään tukea 
maataloustuotteiden hankkimiseksi.

1. Pienille saarille myönnetään tukea 
maataloustuotteiden hankkimiseksi ja 
saarilla tuotettujen jalostamattomien ja 
jalostettujen maataloustuotteiden 
kuljetuksia varten.

Or. el

Perustelu

Säännösten yhdenmukaistamista varten ja johdonmukaisuuden vuoksi johdanto-osan 
4 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 20

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

Komission teksti  Tarkistus

Edellä esitettyä sovelletaan soveltuvin 
osin Egeanmeren pienillä saarilla 
tuotettujen jalostamattomien ja 
jalostettujen maataloustuotteiden 
kuljetuksiin.

Or. el

Perustelu

Säännösten yhdenmukaistamista varten ja johdonmukaisuuden vuoksi johdanto-osan 
4 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti  Tarkistus

2. Varmistaakseen, että toimijat voivat 
täysimääräisesti harjoittaa oikeuksiaan 
osallistua erityiseen hankintajärjestelmään, 
komissio vahvistaa delegoidulla 
säädöksellä edellytykset, joilla toimijat 
kirjataan rekisteriin, ja, jos se on tarpeen, 
määrää vakuuden todistusten 
myöntämiseksi.

2. Varmistaakseen, että toimijat voivat 
täysimääräisesti harjoittaa oikeuksiaan 
osallistua erityiseen hankintajärjestelmään, 
komissio vahvistaa delegoidulla 
säädöksellä edellytykset, joilla toimijat 
kirjataan rekisteriin, ja, jos se on tarpeen, 
määrää vakuuden todistusten 
myöntämiseksi. Siirretään komissiolle 
valta antaa kyseisiä delegoituja säädöksiä 
22 artiklan mukaisesti. 

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten delegoituja säädöksiä varten sopimia vakiosäännösten 
sanamuotoja.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että Kreikka soveltaa tätä 
artiklaa yhdenmukaisesti, erityisesti kun 
kyseessä on todistusjärjestelmän 
täytäntöönpano, lukuun ottamatta 
todistuksiin liittyvän vakuuden asettamista, 
ja toimijoiden sitoumukset rekisteröinnin 
yhteydessä.

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että Kreikka soveltaa tätä 
artiklaa yhdenmukaisesti, erityisesti kun 
kyseessä on todistusjärjestelmän 
täytäntöönpano, lukuun ottamatta 
todistuksiin liittyvän vakuuden asettamista, 
ja toimijoiden sitoumukset rekisteröinnin 
yhteydessä. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös annetaan 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta varmistettaisiin 1 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä sen 
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja erityisesti edellytykset, joilla 
jäsenvaltion on valvottava edun 
tosiasiallista siirtymistä loppukäyttäjälle.

2. Jotta varmistettaisiin 1 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä sen 
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja erityisesti säännöt, joilla 
jäsenvaltion on valvottava edun 
tosiasiallista siirtymistä loppukäyttäjälle.
Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. el
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Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja. Lisäksi korvataan termi "edellytykset", koska sitä käytetään 
delegoiduissa säädöksissä eikä täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityisen hankintajärjestelmän piiriin 
kuuluvia tuotteita voidaan viedä 
kolmansiin maihin tai lähettää muualle 
unioniin ainoastaan yhdenmukaisin 
edellytyksin, jotka komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä.

1. Erityisen hankintajärjestelmän piiriin 
kuuluvia tuotteita voidaan viedä 
kolmansiin maihin tai lähettää muualle 
unioniin ainoastaan, jos noudatetaan
yhdenmukaisia sääntöjä, jotka komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä.
Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellytyksiin kuuluu erityisesti erityisen 
hankintajärjestelmän osana saadun tuen 
palauttaminen.

Sääntöihin kuuluu erityisesti erityisen 
hankintajärjestelmän osana saadun tuen 
palauttaminen.

Or. el
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Perustelu

Korvataan termi "edellytykset", koska sitä käytetään delegoiduissa säädöksissä eikä 
täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) viedään kolmansiin maihin tai 
lähetetään muualle unioniin perinteistä 
lähettämistä tai perinteistä vientiä 
vastaavien määrien rajoissa. Komissio 
vahvistaa kyseiset määrät 
täytäntöönpanosäädöksellä;

a) viedään kolmansiin maihin tai lähetetään 
muualle unioniin perinteistä lähettämistä 
tai perinteistä vientiä vastaavien määrien 
rajoissa. Komissio vahvistaa kyseiset 
määrät täytäntöönpanosäädöksellä.
Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) viedään kolmansiin maihin osana 
alueellista kauppaa komission 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistamien 
määräpaikkojen ja edellytysten mukaisesti;

b) viedään kolmansiin maihin osana 
alueellista kauppaa komission 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistamien 
määräpaikkojen ja yksityiskohtaisten 
määräysten mukaisesti. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös annetaan 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
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vakiosäännösten sanamuotoja. Lisäksi korvataan termi "edellytykset", koska sitä käytetään 
delegoiduissa säädöksissä eikä täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta erityisen hankintajärjestelmän 
soveltamisesta aiheutuva hyöty kohdentuisi 
perinteiseen kauppaan, komissio vahvistaa 
delegoidulla säädöksellä edellytykset, jotka 
perinteiseen lähettämiseen tai perinteiseen 
vientiin mahdollisesti johtavien 
jalostustoimien on täytettävä.

3. Jotta erityisen hankintajärjestelmän 
soveltamisesta aiheutuva hyöty kohdentuisi 
perinteiseen kauppaan, komissio vahvistaa 
delegoidulla säädöksellä edellytykset, jotka 
perinteiseen lähettämiseen tai perinteiseen 
vientiin mahdollisesti johtavien 
jalostustoimien on täytettävä. Siirretään 
komissiolle valta antaa kyseisiä 
delegoituja säädöksiä 22 artiklan 
mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten delegoituja säädöksiä varten sopimia vakiosäännösten 
sanamuotoja. 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluville maataloustuotteille tehdään 
hallinnollisia tarkastuksia, kun ne 
toimitetaan pienille saarille ja kun ne 
viedään tai lähetetään kyseisiltä saarilta.

1. Erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluville maataloustuotteille, jalostetuille 
tuotteille ja maataloustuotteiden 
kauppavirroille tehdään hallinnollisia 
tarkastuksia, kun ne toimitetaan pienille 
saarille ja kun ne viedään tai lähetetään 
kyseisiltä saarilta.

Or. el
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Perustelu

Säännösten yhdenmukaistamista varten ja johdonmukaisuuden vuoksi johdanto-osan 
4 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän säännöksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä 
Kreikan tehtäväksi tulevien tarkastusten 
vähimmäisominaisuudet.

Tämän säännöksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä 
Kreikan tehtäväksi tulevien tarkastusten 
vähimmäisominaisuudet. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös annetaan 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja. 

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että järjestelmään 
osallistuvat toimijat noudattavat 
velvoitteitaan, komissio määrittää 
delegoidulla säädöksellä edellytykset 
ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi ja 
sen, miten toimijan uusia hakemuksia 
käsitellään.

Sen varmistamiseksi, että järjestelmään 
osallistuvat toimijat noudattavat 
velvoitteitaan, komissio määrittää 
delegoidulla säädöksellä edellytykset 
ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi ja 
sen, miten toimijan uusia hakemuksia 
käsitellään. Siirretään komissiolle valta 
antaa kyseisiä delegoituja säädöksiä 
22 artiklan mukaisesti.

Or. el
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Perustelu

On käytettävä toimielinten delegoituja säädöksiä varten sopimia vakiosäännösten 
sanamuotoja. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukien yhdenmukaiset 
myöntämisedellytykset.

3. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukien yhdenmukaiset 
yksityiskohtaiset myöntämissäännöt. 
Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja. Lisäksi korvataan termi "edellytykset", koska sitä käytetään 
delegoiduissa säädöksissä eikä täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 23,93 
miljoonalla eurolla vuodessa.

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
31,11 miljoonalla eurolla vuodessa.

Or. el

Perustelu

Vuotuista enimmäismäärää lisätään 7,18 miljoonalla eurolla, jotta tuetaan viljeltävien 
tuotteiden määrän lisäystä ja vahvistetaan erityistä hankintajärjestelmää. Lopullinen 
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lisäysmäärä saadaan laskemalla 30 prosentin lisäys nykyisessä järjestelmässä myönnettyyn 
määrään enimmäismääränä erityiselle hankintajärjestelmälle ja laskemalla 30 prosentin 
lisäys määrään, joka on varattu paikallisen tuotannon tukemiseen, joka lasketaan 
vähentämällä kokonaistalousarviosta erityiseen hankintajärjestelmään varattu 
enimmäismäärä.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos vuotuisen ohjelman päättyessä 
jäljelle jää kohdistamattomia varoja, ne 
siirretään seuraavalle vuodelle ja lisätään 
2 kohdan mukaisesti vuosittain 
myönnettävään määrään.

Or. el

Perustelu

Tässä ehdotetaan mahdollisuutta siirtää vuosittain kohdistamatta jäävät varat seuraavalle 
vuodelle.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä III luvussa tarkoitettuun 
erityiseen hankintajärjestelmään vuosittain 
kohdistettava enimmäismäärä on 6,56 
miljoonaa euroa.

1. Edellä III luvussa tarkoitettuun 
erityiseen hankintajärjestelmään vuosittain 
kohdistettava enimmäismäärä on 
7,11 miljoonaa euroa.

Or. el
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Perustelu

Ehdotetaan erityiseen hankintajärjestelmään vuosittain kohdistettavan määrän lisäämistä 
30 prosentilla tämän erityistoimen suuren kysynnän vuoksi. Lisäystä ei kuitenkaan saa tehdä 
paikallisen maataloustuotannon tukemista koskevan talousarvion kustannuksella.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 
edellytykset, joilla Kreikka voi mukauttaa 
erityiseen hankintajärjestelmään kuuluville 
eri tuotteille vuosittain myönnettävien 
varojen kohdentamista.

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 
yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan
Kreikka voi mukauttaa erityiseen 
hankintajärjestelmään kuuluville eri 
tuotteille vuosittain myönnettävien varojen 
kohdentamista.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia 
vakiosäännösten sanamuotoja. 

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komission toimivalta Poistetaan.
Kun toimivaltaa on siirretty komissiolle, 
se toimii 22 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, kun kyseessä ovat 
delegoidut säädökset, ja 25 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, kun 
kyseessä ovat täytäntöönpanosäädökset.

Or. el
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Perustelu

Viittaus 22 ja 25 artiklaan on jo sisällytetty vakiosäännöksiin, joita käytetään delegoitujen 
säädösten ja täytäntöönpanosäädösten eri artikloissa.

 Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2. Siirretään 6 artiklan 3 kohdassa, 
11 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 
3 kohdassa ja 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu valta komissiolle viideksi 
vuodeksi … päivästä …kuuta …*. 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä. 

3. Valta antaa delegoituja säädöksiä 
myönnetään komissiolle 23 ja 24 
artiklassa säädetyin edellytyksin.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen. 
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
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5. Tämän asetuksen nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
______________
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä

Or. el

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään toimielinten delegoituja säädöksiä varten sopimia vakiosäännösten 
sanamuotoja.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Säädösvallan siirron peruuttaminen Poistetaan.
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 22 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta 
toiselle lainsäätäjälle ja komissiolle 
viimeistään kuukautta ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
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mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. el

Perustelu

Tämä katetaan 22 artiklassa.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Delegoitujen säädösten vastustaminen Poistetaan.
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
ja neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kuukaudella.
2. 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.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. el
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Perustelu

Tämä katetaan 22 artiklassa. 

Tarkistus 41

 Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanosäädökset – komitea Komiteamenettely
1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 
73/2009 141 artiklalla perustettu suorien 
tukien komitea.

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 
73/2009 141 artiklalla perustettu suorien 
tukien komitea. Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

2. Jos täytäntöönpanosäädöksiä annetaan 
tämän asetuksen nojalla, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o [xxxx/yyyy] [5] 
artiklaa (täydennetään sen jälkeen, kun 
SEUT-sopimuksen 291 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun valvonnan 
yksityiskohdista on annettu asetus, josta 
parhaillaan keskustellaan Euroopan 
parlamentissa ja neuvostossa). 
(tarkastelumenettely). 

2. Viitattaessa tähän kohtaan on 
sovellettava asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. el

Perustelu

On käytettävä toimielinten täytäntöönpanosäädöksiä varten sopimia vakiosäännösten 
sanamuotoja.
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PERUSTELUT

1. Säädöskehys ja lyhyt historiallinen katsaus

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaan unionin taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen on erittäin tärkeää edistettäessä 
unionin sopusointuista ja tasapainoista kehitystä. Artiklassa todetaan, että unioni pyrkii 
vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien 
alueiden jälkeenjääneisyyttä erityisesti saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueilla.

Neuvosto hyväksyi vuosina 1989 ja 1991 syrjäisestä sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvia 
erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskevat ohjelmat (POSEI).

Vuonna 1993 hyväksyttiin samanlainen ohjelma, joka koskee Egeanmeren pieniä saaria. 
Komissio laati Rodoksella joulukuussa 1988 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen 
päätelmien pohjalta toimintaohjelman, jossa otettiin huomioon Egeanmeren saarten 
maantieteellisestä hajanaisuudesta sekä syrjäisestä sijainnista ja eristyneisyydestä johtuvat 
erityisolosuhteet. Unionin tukeen Egeanmeren pienille saarille sisältyy lähinnä erityistoimia, 
joilla edistetään tiettyjen maataloustuotteiden tuotantoa, jalostamista ja kaupan pitämistä ja 
raaka-aineiden toimituksia saarille.

Egeanmeren saaria ei ole tunnustettu perussopimuksissa syrjäisimmiksi alueiksi, minkä
vuoksi erityisjärjestelyistä päätettiin erillisellä säädöksellä ja määrärahoja myönnettiin 
samoista varoista kuin POSEI-ohjelmia varten eli Euroopan maatalouden 
tukirahastosta/Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ja toimet suunnitellaan 
ja pannaan täytäntöön samalta pohjalta ja samoissa puitteissa.

Komission ehdotuksen asetukseksi Egeanmeren pienistä saarista oikeusperustana on 
42 artikla, jossa todetaan, että "neuvosto voi komission ehdotuksesta antaa luvan tuen 
myöntämiseen: a) rakenteellisista syistä tai luonnonolojen vuoksi epäedullisessa asemassa 
olevien yritysten suojelemiseksi".

Tarkasteltava asetusehdotus on uusi mukautus vuonna 1993 käyttöön otettuihin järjestelyihin, 
joita on myöhemmin muutettu monta kertaa, viimeksi vuonna 2006 (asetus 1405/2006). 
Komissio antoi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ehdotuksen, jolla pyritään kannustamaan 
osallistumista järjestelyjen hyväksymistä ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksentekoon. 
Kreikan viranomaiset ovat näin ollen vastuussa tukiohjelman laatimisesta ja sen 
toimittamisesta komission hyväksyttäväksi. Ne voivat myös ehdottaa muutoksia ohjelmaan, 
jotta se vastaa saarten senhetkisiä vaatimuksia.

2. Egeanmeren saarten erityisolosuhteet

Esittelijän mielestä Egeanmeren pienten saarten suuri määrä asettaa suuren haasteen 
alueellisen yhteenkuuluvuuden politiikalle siinä muodossa kuin se on alun perin vahvistettu 
EU:n lainsäädännössä ja siten kuin se on sisällytetty taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskevaan politiikkaan. Järjestelmällisten ja johdonmukaisten viittausten 
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EU:n pienempien kokonaisuuksien erityisiin alueellisiin ominaispiirteisiin ja niiden 
vaikutuksiin sosiaalis-taloudelliseen ja ympäristöä koskevaan kehitykseen tulisi näkyä 
selkeänä kehyksenä, jossa esitetään asetetut tavoitteet ja muotoillaan soveltuvat politiikat. 
Suunnittelun osalta tämä merkitsee alueellisten yksiköiden välistä käytännön 
yhteentoimivuutta ja toimia, joilla kurotaan umpeen niiden välisiä eroja ja parannetaan 
yhteyksiä niihin. Kunkin alueen suhteellisia etuja edistävät toimet ja soveltuvilta osin aiempaa 
parempi erikoistuminen taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin seikkoihin sekä 
haittojen eliminointi on ennakkoehto alueellisen monimuotoisuuden ja paremman 
yhteenkuuluvuuden turvaamiseksi. Lisäksi EU:n alueellisten yksiköiden toiminnalliset erot 
merkitsevät, että ne ovat yhteentoimivia, toisistaan riippuvaisia ja toisiaan täydentäviä. Ne 
eivät aina noudata ennalta arvattavissa olevia toimintatapoja, koska kullakin on oma tapansa 
jakaa työtä ja erikoistua sekä omat yhteytensä muihin alueellisiin yksiköihin.

Saarten hajautuneisuus ja sijainti toisiinsa nähden saaristossa haittaa hankintoja ja kauppaa ja 
johtaa selvästi suurempiin kuljetuskustannuksiin. Nykyiset kuljetusverkostot ovat 
riittämättömiä ja niitä vaivaavat rakenteelliset heikkoudet (ikääntyvät alukset, kalliit liput), 
jotka johtavat "kaksinkertaiseen saaristoluonteeseen", kun pienet saaret tekevät hankintansa 
muilta, sijainniltaan keskeisemmiltä saarilta. Rajallinen koko, huonot yhteydet niin sisäisesti 
kuin ulkopuoleltakin, heikommassa asemassa oleva ja ikääntyvä väestö, perushyödykkeiden 
ja julkisten palveluiden puute (vesi, sähkö, lämmitys) sekä geofyysiset olosuhteet ja ilmasto-
olosuhteet (kallioinen maaperä, hajallaan sijaitsevat maatilat, kuivuus ja voimakkaat tuulet) 
tekevät Egeanmeren saarista erityislaatuisia.

Saaret myös sijaitsevat EU:n ulkorajoilla. Egeanmeren pienempien saarten erityisen hankaliin 
viljelyolosuhteisiin liittyy lisäksi ulkoisia paineita (laittoman) maahanmuuton seurauksena.

3. Komission ehdotus asetukseksi

Tiettyjä säännöksiä ja ehdotuksen rakennetta on muutettava voimassa olevan lainsäädännön 
toistuvien uudelleentarkastelujen, EU:n lainsäädännön kehityksen, täytäntöönpanosta saatujen 
käytännön kokemusten ja Lissabonin sopimuksen voimaantuloa seuranneen uuden 
sääntelykehyksen vuoksi.

Komission ehdotus on yksi käyttöön otettavista toimista, joilla on tarkoitus päivittää 
EY:n/EU:n lainsäädäntöä Lissabonin sopimuksen voimaantulosta aiheutuneiden muutosten 
vuoksi. Tarkemmin sanottuna joukko neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 säännöksiä 
yhdenmukaistetaan SEUT-sopimuksen uuden 290 artiklan (delegoidut säädökset) ja 
291 artiklan (täytäntöönpanosäädökset) kanssa.

Komission ehdotuksella ei pyritä tekemään suuria muutoksia. Komission on määrä laatia 
vuonna 2011 kertomus tähänastisten erityistoimien vaikutuksista ja suositella tarkistuksia 
niiden sisältöön.

Ehdotettu sanamuoto selventää asetuksen tavoitteita ja pyrkii muuttamaan säädöstekstin 
rakennetta täytäntöönpanotarkoituksia varten.
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Olisi mainittava erityisesti komission ehdotus lisätä 20 prosentilla Kreikalle myönnettäviä 
talousarvion määrärahoja osana erityistä hankintajärjestelmää. Kun otetaan huomioon 
havainnot Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa unionin syrjäisimpien 
alueiden ja Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä (erityiskertomus 10/2010), komissio myöntää, että vuodesta 2007 lähtien 
perushyödykkeiden kysyntä on kasvanut eläinkannan kehityksen ja väestöpaineiden vuoksi. 
Komission ehdottama lisäys ei merkitse lisäystä kokonaistalousarvioon vaan se pysyy samana 
kuin edellisinä vuosina. Ehdotuksessa on etunsa, mutta siinä voi myös olla huomattavia 
haittoja, jotka koskevat sellaisten määrärahojen vähennyksiä, jotka oli aiemmin kohdennettu 
erityisiin maataloustukitoimiin. 

Ehdotukseen liitetyssä rahoitusselvityksessä määrärahat on sisällytetty yhteisen 
maatalouspolitiikan (Euroopan maatalouden tukirahasto) ensimmäisen pilarin kahteen 
budjettikohtaan (suora tuki).

4. Esittelijän ehdotukset

Esittelijä suhtautuu erityisen vakavasti niihin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
havaintoihin, jotka koskevat käytännön täytäntöönpanoa ja toimien yleistä tehokkuutta. 
Kreikkaa koskevassa toimintaohjelmassa on otettava huomioon maanviljelyä Egeanmeren 
saarilla koskeva talousanalyysi ja tarjottava kokonaisstrategia, jossa määritetään selkeästi 
ehdotettujen toimien ja kokonaistavoitteiden välinen suhde sekä halutut vaikutukset.

Nykyaikaisen maatalouden katsotaan olevan erottamattomasti sidoksissa kestävään 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöä koskevaan kehitykseen. Maatalous Egeanmeren 
saarilla on toteutettava tavalla, jolla voidaan varmistaa, että paikallistalous ei ole liian 
riippuvainen ensisijaisesta tulonlähteestään eli matkailusta vaan keskittyy sen sijaan 
luonnonaarteiden ja kulttuuristen aarteiden säilyttämiseen.

Komission ehdotuksessa, jossa vahvistetaan maataloutta tukevat erityistoimet Egeanmeren 
pienemmillä saarilla, pyritään pikemminkin käyttämään uusia sanamuotoja kuin tarkistamaan 
nykyistä lainsäädäntöä. Euroopan parlamentin ehdotuksissa on otettava huomioon 
järjestelyjen sääntely-ympäristö, johon varoja ohjataan YMP:n ensimmäisessä pilarissa.

Tarvitaan järjestelmällinen toimintatapa, nykyisten tarpeiden syvällinen analyysi ja selkeä 
strategia, jotta voidaan käsitellä Egeanmeren saarten maatalouden tämänhetkisiä rakenteellisia 
heikkouksia. Nykyisessä muodossaan Egeanmeren pienempien saarten tämänhetkisiä 
tukijärjestelyjä ei voida eikä pidä käyttää sellaisenaan edellä esitettyihin haasteisiin 
vastaamiseksi. Esittelijä kehottaa tarkastelemaan uudelleen perusteellisesti 
sisällyttämistoimia, joilla suojellaan ympäristöä, edistetään maatilamatkailua ja vahvistetaan 
maatalouden infrastruktuureja.

Harjoittamalla tiiviimpää laaja-alaista yhteistyötä Kreikan uusien paikallishallintorakenteiden 
kanssa toimia voitaisiin panna täytäntöön tehokkaammin ja Egeanmeren saarten todellisten 
viljelyvaatimusten mukaisesti.
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Esittelijä myös katsoo, että apu voitaisiin sitoa tuotantoon, jolloin tavoitteena olisi kannustaa 
paikallisten, etupäässä sellaisten perinteisten tuotteiden tuotantoon, joille on myönnetty 
suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä.

Maatilojen tuotantoon ja erityiseen hankintajärjestelmään myönnettävien varojen riittävyyden 
osalta tilintarkastustuomioistuin on todennut selkeästi, että käytettävissä olevat talousarvion 
määrärahat eivät ole riittävät asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Periaatteessa esittelijä
kannattaa komission ehdotusta lisätä talousarvion määrärahoja erityistä hankintajärjestelmää 
varten, mutta katsoo, että sitä ei saisi tehdä paikallistuotantoon kohdennettujen määrärahojen 
kustannuksella. Tilintarkastustuomioistuimen esittämä kritiikki huomioon ottaen on myös 
tarpeen lisätä erityisen hankintajärjestelmän vuotuisia määrärahoja 30 prosentilla eli 
1,64 miljoonalla eurolla komission ehdottaman 20 prosentin eli 1,09 miljoonan euron 
asemesta. Lisäksi esittelijän mielestä paikallistuotannolle myönnettäviä varoja on lisättävä 
vastaavasti (30 prosentilla eli 5,54 miljoonalla eurolla), jolloin tämän toimen 
kokonaistalousarvio on 31,11 miljoonaa euroa (7,17 miljoonan euron lisäys). 

Esittelijä katsoo, että ohjelmaan olisi luonnollisesti sisällytettävä toimia Egeanmeren saarilla 
tuotettujen tai jalostettujen maataloustuotteiden kuljetuksia varten EU:n lainsäädännön 
mukaisesti. Määrärahat perushyödykkeiden toimituksia varten saarille eivät ole perusteltuja, 
jos ei myönnetä määrärahoja niistä tuotettujen tuotteiden kuljetuksiin EU:hun ja muille 
ulkopuolisille markkinoille. Tuotteiden kuljetukset Egeanmeren pienemmiltä saarilta 
aiheuttavat samat ylimääräiset kustannukset kuin perushyödykkeiden kuljetukset saarille. 
Tästä syystä esittelijä suosittelee, että erityistä hankintajärjestelmää koskevat säännökset 
pannaan täytäntöön samalla tavoin.

Lopuksi esitetään joukko teknisiä tarkistuksia, jotka koskevat säännösten sanamuotoja ja 
joiden avulla komissio voi antaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisen delegoidun 
säädöksen tai 291 artiklan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen. Toimielimet ovat jo sopineet 
vakiosäännöksistä yhtenäisten sanamuotojen varmistamiseksi, jonka vuoksi näillä 
tarkistuksilla korvataan asianmukaisesti komission ehdotuksen teksti. Vastaavasti ilmaisu 
"yhdenmukaiset edellytykset", joka esiintyy usein komission ehdotuksessa 
täytäntöönpanosäädösten yhteydessä, koskee itse asiassa ainoastaan delegoituja säädöksiä, 
minkä vuoksi se olisi korvattava toisella ilmaisulla.


