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(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 (EU) unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä
(KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0498),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 42 artiklan ensimmäisen kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio 
on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0284/2010),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. helmikuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 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 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

                                               
1 EUVL C 107, 6.4.2011, s. 33.
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erityisesti sen 42 artiklan ensimmäisen 
kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

erityisesti sen 42 artiklan ensimmäisen 
kohdan, 43 artiklan 2 kohdan ja 
349 artiklan,

Or. es

Perustelu

Perussopimuksen 349 artikla on ainoa artikla, jossa määrätään syrjäisimpien alueiden 
erityiskohtelusta. Yksinomaan YMP-artikloihin viittaamalla ei varmisteta erityiskohtelua 
näille alueille, joiden taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä vaikeuttavat vakavasti 
syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni pinta-ala, pinnanmuodostus, epäsuotuisa ilmasto ja 
taloudellinen riippuvuus vähäisestä määrästä tuotteita.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tässä asetuksessa asetettujen 
tavoitteiden säilyttämiseksi komission on 
toteutettava vaikutustenarviointeja aina 
kun neuvotellaan kansainvälisistä 
kauppasopimuksista, jotka saattaisivat 
vahingoittaa Posei-ohjelmasta tukea 
saavia aloja. 

Or. es

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) On aiheellista ottaa käyttöön erityinen 
hankintajärjestelmä, jotta varmistetaan 
välttämättömien maataloustuotteiden 
toimittaminen syrjäisimmille alueille ja 
vähennetään näiden alueiden syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvia 
lisäkustannuksia. Kuljetuskustannukset 

(6) On aiheellista ottaa käyttöön erityinen 
hankintajärjestelmä, jotta varmistetaan 
välttämättömien maataloustuotteiden 
toimittaminen syrjäisimmille alueille ja 
vähennetään näiden alueiden syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvia 
lisäkustannuksia. Kuljetuskustannukset 
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ovat syrjäisimmillä alueilla korkeat, sillä 
kyseisten alueiden maantieteellinen sijainti 
on poikkeuksellinen verrattuna 
ihmisravinnoksi, jalostukseen tai 
maatalouden tuotantopanoksina 
käytettävien välttämättömien tuotteiden 
hankintalähteisiin. Tämän lisäksi muut 
syrjäisimpien alueiden asemaan liittyvät 
objektiiviset tekijät, erityisesti 
saaristoluonne ja maatalousmaan 
vähäisyys, aiheuttavat toimijoille ja 
tuottajille syrjäisimmillä alueilla 
lisärajoitteita, jotka haittaavat vakavasti 
heidän toimintaansa. Näitä haittoja voidaan 
vähentää alentamalla mainittujen 
välttämättömien tuotteiden hintoja.

ovat syrjäisimmillä alueilla korkeat, sillä 
kyseisten alueiden maantieteellinen sijainti 
on poikkeuksellinen verrattuna 
ihmisravinnoksi, jalostukseen tai 
maatalouden tuotantopanoksina 
käytettävien välttämättömien tuotteiden 
hankintalähteisiin. Tämän lisäksi muut 
syrjäisimpien alueiden asemaan liittyvät 
objektiiviset tekijät, erityisesti 
saaristoluonne ja maatalousmaan 
vähäisyys, aiheuttavat toimijoille ja 
tuottajille syrjäisimmillä alueilla 
lisärajoitteita, jotka haittaavat vakavasti 
heidän toimintaansa. Näitä haittoja voidaan 
vähentää alentamalla mainittujen 
välttämättömien tuotteiden hintoja.
Erityinen hankintajärjestelmä ei 
kuitenkaan missään tapauksessa saa 
rajoittaa paikallistuotantoa ja sen 
kehitystä,

Or. es

Tarkistus 4

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, 

(8) Jotta hintojen alentamista 
syrjäisimmillä alueilla sekä syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvien 
lisäkustannusten vähentämistä koskeva 
tavoite saavutettaisiin tehokkaasti, unionin 
tuotteiden hankintaan syrjäisimmillä 
alueilla olisi myönnettävä tukia. Näissä 
tuissa olisi otettava huomioon
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 
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eritoten saaristoluonteesta ja 
maatalousmaan vähäisyydestä, johtuvat 
lisäkustannukset.

vähäisyydestä, johtuvat lisäkustannukset.

Or. es

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Perinteisten alojen tukeminen on 
sitäkin tärkeämpää, koska se mahdollistaa 
niiden kilpailukyvyn säilyttämisen 
Euroopan markkinoilla kolmansista 
maista tulevaan kilpailuun nähden ja 
koska Latinalaisen Amerikan maiden 
kanssa ja Maailman kauppajärjestössä on 
allekirjoitettu kauppasopimuksia, jotka 
panevat nämä alat ahtaalle. 
Jäsenvaltioiden on ohjelmiaan 
laatiessaan kuitenkin varmistettava 
syrjäisimmillä alueilla harjoitettavan 
maataloustoiminnan monipuolisuus.

Or. es

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jalostettujen tuotteiden kauppa 
syrjäisimpien alueiden välillä olisi 
sallittava, jotta ne voisivat käydä kauppaa 
keskenään. Lisäksi olisi otettava huomioon 
syrjäisimpien alueiden kauppavirrat 
alueellisessa kaupassa sekä perinteinen 

(13) Jalostettujen tuotteiden kauppa 
syrjäisimpien alueiden välillä olisi 
sallittava, jotta ne voisivat käydä kauppaa 
keskenään. Lisäksi olisi otettava huomioon 
syrjäisimpien alueiden kauppavirrat 
alueellisessa kaupassa sekä perinteinen 
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vienti ja lähetykset muualle unioniin tai 
kolmansiin maihin ja sen vuoksi sallittava 
perinteisiä kauppavirtoja vastaavien 
jalostettujen tuotteiden vienti kaikilta näiltä 
alueilta. Selkeyden vuoksi on syytä 
täsmentää viitekausi kyseisten perinteisesti 
vietyjen tai lähetettyjen määrien 
määrittelemiseksi.

vienti ja lähetykset muualle unioniin tai 
kolmansiin maihin ja sen vuoksi sallittava 
perinteisiä kauppavirtoja vastaavien 
jalostettujen tuotteiden vienti kaikilta näiltä 
alueilta. Selkeyden vuoksi on syytä 
täsmentää viitekausi kyseisten perinteisesti 
vietyjen tai lähetettyjen määrien 
määrittelemiseksi. Viitekausi ei 
kuitenkaan saa aiheuttaa syrjäisimpien 
alueiden viennin pysähtymistä, minkä 
vuoksi olisi harkittava sen uudelleen 
tarkastelemista tämän asetuksen 
tarkistamisen yhteydessä.

Or. es

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska riisi on Réunionilla 
peruselintarvike, jota ei tuoteta riittävästi 
kattamaan pakolliset tarpeet, kyseinen 
tuote olisi Réunionilla edelleen 
vapautettava kaikissa tuontitulleista.

(17) Koska riisi on Réunionilla 
peruselintarvike, koska Réunionilla on jo 
monien vuosien ajan ollut riisin jalostus-
ja valkaisuteollisuutta ja koska 
Réunionilla ei tuoteta riisiä riittävästi 
kattamaan pakolliset tarpeet, kyseinen 
tuote olisi Réunionilla edelleen 
vapautettava kaikissa tuontitulleista.

Or. es

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuottajia olisi kannustettava
toimittamaan jatkossakin laatutuotteita, 

(22) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuottajia olisi kannustettava
jatkamaan sellaisten laatutuotteiden 
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joiden kaupan pitämistä olisi edistettävä.
Unionin käyttöön ottaman graafisen 
tunnuksen käyttö voisi olla tässä hyödyksi.

toimittamista, joiden kaupan pitämistä olisi 
edistettävä. Unionin käyttöön ottaman 
graafisen tunnuksen käyttö voisi olla tässä 
hyödyksi. Olisi edistettävä myös muiden 
laatumerkintöjen, kuten 
alkuperämerkintöjen ja maantieteellisten 
merkintöjen käyttöä, jotta voidaan lisätä 
paikallisen maataloustuotannon arvoa ja 
edistää sen kehitystä,

Or. es

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
39 artiklan 4 kohdassa ja liitteessä I 
määritetään maatalouden ympäristötukien 
vuotuiset enimmäismäärät. Jotta huomioon 
voitaisiin ottaa Azorien tiettyjen hyvin 
herkkien laidunalueiden erityiset 
ympäristöolot sekä säilyttää maiseman ja 
maatalousmaan perinteiset ominaispiirteet, 
erityisesti Madeiran pengerviljelmät, olisi 
säädettävä mahdollisuudesta korottaa nämä 
määrät tietyissä määritellyissä 
toimenpiteissä enintään kaksinkertaisiksi.

(25) Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
39 artiklan 4 kohdassa ja liitteessä I 
määritetään maatalouden ympäristötukien 
vuotuiset enimmäismäärät. Jotta huomioon 
voitaisiin ottaa Azorien tiettyjen hyvin 
herkkien laidunalueiden erityiset 
ympäristöolot sekä säilyttää maiseman ja 
maatalousmaan perinteiset ominaispiirteet, 
erityisesti Madeiran ja Kanariansaarten
pengerviljelmät, olisi säädettävä 
mahdollisuudesta korottaa nämä määrät 
tietyissä määritellyissä toimenpiteissä 
enintään kaksinkertaisiksi.

Or. es

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuotannon kasvinsuojelutilanne 

(27) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuotannon kasvinsuojelutilanne 
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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 
rahoitusosuus näiden ohjelmien 
toteutuksessa.

kärsii erityisistä tuonnin kasvuun ja 
ilmasto-oloihin liittyvistä ongelmista sekä 
kyseessä olevilla alueilla tähän asti 
käytettyjen torjuntamenetelmien 
riittämättömyydestä. Siksi olisi otettava 
käyttöön myös kestäviä ja 
ympäristöystävällisiä biologisia 
menetelmiä käyttäviä haitallisten 
organismien torjunta-, tutkimus- ja
koulutusohjelmia ja täsmennettävä 
unionin rahoitusosuus näiden ohjelmien 
toteutuksessa.

Or. es

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Viininviljely on yleisin viljelymuoto 
Madeiralla ja Kanariansaarilla ja erittäin 
tärkeä Azorien alueille, joten sen 
jatkuminen on taloudellisista ja 
ympäristösyistä välttämätöntä. Asetuksessa
(EY) N:o 1234/2007 säädettyjä 
luopumispalkkioita tai markkinoiden 
sääntelymekanismeja ei tuotannon 
tukemiseksi kyseisillä alueilla pitäisi 
soveltaa lukuun ottamatta erityistä 
tislaustoimenpidettä, jota olisi voitava 
soveltaa Kanariansaarilla laatuongelmista 
aiheutuvien poikkeuksellisten 
markkinahäiriöiden ilmaantuessa. Lisäksi 
tekniset ja sosioekonomiset ongelmat ovat 
estäneet sen, että kaikilla niillä Madeiran ja 
Azorien viljelyaloilla, joille on istutettu 
asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita, olisi siirrytty 
käyttämään toisia lajikkeita määräajan 
kuluessa. Näillä viljelmillä tuotettu viini on 
tarkoitettu yksinomaan paikalliseen 
perinteiseen kulutukseen.

(28) Viininviljely on yleisin viljelymuoto 
Madeiralla ja Kanariansaarilla ja erittäin 
tärkeä Azorien alueille, joten sen 
jatkuminen on taloudellisista ja
sosiaalisista syistä sekä ympäristösyistä 
välttämätöntä. Asetuksessa (EY) N:o 
1234/2007 säädettyjä luopumispalkkioita 
tai markkinoiden sääntelymekanismeja ei 
tuotannon tukemiseksi kyseisillä alueilla 
pitäisi soveltaa lukuun ottamatta erityistä 
tislaustoimenpidettä, jota olisi voitava 
soveltaa Kanariansaarilla laatuongelmista 
aiheutuvien poikkeuksellisten 
markkinahäiriöiden ilmaantuessa. Lisäksi 
tekniset ja sosioekonomiset ongelmat ovat 
estäneet sen, että kaikilla niillä Madeiran ja 
Azorien viljelyaloilla, joille on istutettu 
asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita, olisi siirrytty 
käyttämään toisia lajikkeita määräajan 
kuluessa. Näillä viljelmillä tuotettu viini on 
tarkoitettu yksinomaan paikalliseen 
perinteiseen kulutukseen.



PE452.866v02-00 12/47 PR\869998FI.doc

FI

Or. es

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Tämän asetuksen täytäntöönpanon ei 
pitäisi vaikuttaa syrjäisimmille alueille 
tähän asti myönnetyn erityistuen tasoon. 
Jäsenvaltioilla olisi tästä syystä oltava 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista 
varten käytettävissään sitä tukea vastaavat 
määrät, jota unioni on jo myöntänyt 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 nojalla.

(35) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen tavoitteiden saavuttaminen ja 
erityisesti syrjäisimpien alueiden 
maataloustoiminnan säilyttäminen ja 
kehitys, on syytä tarkistaa sitä tukea 
vastaavat määrät, jota unioni on jo 
myöntänyt asetuksen (EY) N:o 247/2006 
nojalla näille alueille.

Or. es

Perustelu

Nykyisissä rahoitusvaroissa ei oteta huomioon tiettyjä erityisesti ulkoisia tekijöitä jotka 
asettavat ehdot syrjäisimpien alueiden maatalouden kehittymiselle.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Banaanintuotannon kannattavuus 
syrjäisimmillä alueilla joutuu ajoittain 
vaaraan banaanin tuonnille asetetun 
yhtenäistullin peräkkäisten alennusten 
takia. Siksi olisi syytä joka hetki arvioida 
Euroopan unionin tekemien 
tullimyönnytysten vaikutuksia, jotta 
voidaan arvioida, onko tarkistettava 
unionin tuottajille myönnettyjä tukia. 

Or. es
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Komissiolle olisi siirrettävä valta
hyväksyä 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.

(37) Tällä asetuksella vahvistetun 
järjestelmän moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa 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 asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta varmistettaisiin Posei-
järjestelmän yhdenmukainen 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa sekä 
vältettäisiin kilpailun vääristyminen tai 
syrjintä toimijoiden välillä, komissiolla 
olisi oltava valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä 
perussopimuksen 291 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Sen vuoksi komissiolle olisi

(38) Jotta varmistettaisiin Posei-
järjestelmän yhdenmukainen 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa sekä 
vältettäisiin kilpailun vääristyminen tai 
syrjintä toimijoiden välillä, komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta 
eritoten, kun kyseessä ovat yhdenmukaiset 
edellytykset, joiden mukaisesti erityiseen 
hankintajärjestelmään kuuluvat tuotteet 
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kyseisen määräyksen nojalla siirrettävä 
täytäntöönpanovalta eritoten, kun kyseessä 
ovat yhdenmukaiset edellytykset, joiden 
mukaisesti erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluvat tuotteet saapuvat syrjäisimmille 
alueille, lähtevät niiltä ja ovat niillä 
liikkeessä, ohjelmien yhdenmukaiset 
täytäntöönpanoedellytykset sekä 
jäsenvaltioiden tehtäväksi tulevien 
tarkastusten vähimmäisominaisuudet.

saapuvat syrjäisimmille alueille, lähtevät 
niiltä ja ovat niillä liikkeessä, ohjelmien 
yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset 
sekä jäsenvaltioiden tehtäväksi tulevien 
tarkastusten vähimmäisominaisuudet. Tätä 
valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/20111 mukaisesti.
_______________.
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. fr

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) [Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
valvontaa koskeva johdanto-osan kappale.
Täydennetään sen jälkeen, kun SEUT-
sopimuksen 291 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan yksityiskohdista on 
annettu asetus, josta parhaillaan 
keskustellaan Euroopan parlamentissa ja 
neuvostossa],

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistetaan ihmisravinnoksi tai 
jalostukseen ja maatalouden 
tuotantopanoksina käytettävien 
välttämättömien tuotteiden hankinta 
syrjäisimmillä alueilla vähentämällä 
syrjäisimpien alueiden asemasta aiheutuvia 
lisäkustannuksia;

a) varmistetaan ihmisravinnoksi tai 
jalostukseen ja maatalouden 
tuotantopanoksina käytettävien 
välttämättömien tuotteiden hankinta 
syrjäisimmillä alueilla vähentämällä 
syrjäisimpien alueiden asemasta aiheutuvia 
lisäkustannuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta paikallistuotantoa ja sen 
kehitystä;

Or. es

Tarkistus 18

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, turvaten 
samalla kohtuulliset tulot tuottajille.

Or. es

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Posei-ohjelmien osana toteutettavien 
toimenpiteiden on noudatettava unionin 
lainsäädäntöä ja oltava johdonmukaisia 
unionin muun politiikan ja sen mukaisesti 
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sovellettavien toimenpiteiden kanssa. sovellettavien toimenpiteiden kanssa. On 
kuitenkin otettava huomioon Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artikla siltä osin kuin siinä 
myönnetään, että syrjäisimpiin alueisiin 
on sovellettava eriytettyä kehystä, jotta ne 
voivat kehittyä ja integroitua muun 
unionin kanssa tasavertaisesti panemalla 
täytäntöön erityisiä, niiden tilanteeseen 
sopivia ohjelmia.

Or. es

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) järjestelyt ohjelmien tehokkaan ja 
tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
tiedotus, seuranta ja arviointi sekä 
määrällisten arviointi-indikaattoreiden 
määritteleminen;

c) järjestelyt ohjelmien tehokkaan ja 
tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi, mukaan luettuina
tiedotus, seuranta ja arviointi sekä 
määrällisten arviointi-indikaattoreiden 
määritteleminen; näihin järjestelyihin 
kuuluu muiden toimenpiteiden ohella 
paikallistuotannon tukitoimien seuranta-
ja arviointikomitean perustaminen;

Or. es

Perustelu

Seuranta- ja arviointikomitean perustaminen antaa mahdollisuuden parantaa 
paikallistuotannon tukitoimien ohjelmoinnin tehokkuutta kun asianomaisten toimijoiden 
osallistuminen lisääntyy. 
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Tarkistus 21

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. Posei-ohjelma on perustettu asetuksen 
(EY) N:o 247/2006 nojalla ja sitä 
rahoitetaan 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetuista rahoitusvaroista.

Or. es

Perustelu

Ottaen huomioon, että ei ole tarpeen ehdottaa uusia Posei-ohjelmia, komission ehdottama 
teksti voi aiheuttaa sekaannusta. Tarkistuksella pyritään tarkentamaan, että asetuksen 
247/2006 nojalla esitetyt ohjelmat säilyvät voimassa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaluonnoksessa on oltava luonnos 
arvioidusta hankintataseesta, jossa 
yksilöidään tuotteet, niiden määrät ja 
niiden unionista tapahtuvaan hankintaan 
annettavan tuen määrät, sekä luonnos
paikallistuotannon tukemista koskevasta 
ohjelmasta.

Ohjelmaan sisältyy arvio hankintataseesta, 
jossa yksilöidään tuotteet, niiden määrät ja 
niiden unionista tapahtuvaan hankintaan 
annettavan tuen määrät, sekä 
paikallistuotannon tukemista koskeva 
ohjelma.

Or. es

Perustelu

Ottaen huomioon, että ei ole tarpeen ehdottaa uusia Posei-ohjelmia, komission ehdottama 
teksti voi aiheuttaa sekaannusta. Tarkistuksella pyritään tarkentamaan, että ohjelmat säilyvät 
voimassa.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvio ehdotetun Posei-ohjelman 
ja päättää hyväksynnästä 
täytäntöönpanosäädöksellä.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus noudattaa esittelijän muita 6 artiklaan ehdottamia tarkistuksia.

Tarkistus 24

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 arvioi 
muutosehdotukset ja päättää niiden 
hyväksymisestä. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksillä yhdenmukaiset 
yksityiskohtaiset säännöt ohjelmien 
muuttamiseksi tehtävien ehdotusten 
esittämistä varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. es
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Perustelu

Tämä artikla on muiden samaan artiklaan tehtyjen tarkistusten mukainen. 

Tarkistus 25

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
delegoiduilla säädöksillä muutosten 
hyväksyntämenettelyn. Komissiolle 
siirretään valta antaa kyseisiä delegoituja 
säädöksiä 33 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa säädetyt 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Erityiseen hankintajärjestelmään 
voidaan ottaa ainoastaan virheettömiä, 

4. Erityiseen hankintajärjestelmään 
voidaan ottaa ainoastaan virheettömiä, 
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aitoja ja myyntikelpoisia tuotteita. aitoja ja myyntikelpoisia tuotteita.
Kolmansista maista tulevien tuotteiden on 
oltava kasvien ja eläinten terveyttä 
koskevien Euroopan unionin määräysten 
mukaisia.

Or. es

Perustelu

On varmistettava, että kolmansista maista tulevassa tuonnissa, joka hyötyy erityisestä 
hankintajärjestelmästä, noudatetaan samoja kasvien ja eläinten terveyttä koskevia 
määräyksiä, kuin on määrätty unionin tuottajille, ja siten vältetään epäreilu kilpailu 
paikallisen tuotannon kanssa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) soveltuvin osin se, että järjestelyt eivät 
saa haitata paikallistuotannon
kehitysmahdollisuuksia,

d) järjestelyt eivät saa horjuttaa 
paikallisen tuotannon tasapainoa eikä
haitata sen kehitysmahdollisuuksia,

Or. es

Tarkistus 29

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 delegoiduilla
säädöksillä edellytykset, joilla toimijat 
kirjataan rekisteriin, ja, jos se on tarpeen, 
määrää vakuuden todistusten 
myöntämiseksi. Komissiolle siirretään 
valta antaa kyseisiä delegoituja säädöksiä 
33 artiklan mukaisesti.

Or. es
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksillä kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
soveltavat tätä artiklaa yhdenmukaisesti, 
erityisesti kun kyseessä on 
todistusjärjestelmän täytäntöönpano, 
lukuun ottamatta todistuksiin liittyvän 
vakuuden asettamista, ja toimijoiden 
sitoumukset rekisteröinnin yhteydessä.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityisen hankintajärjestelmän 
soveltaminen edellyttää tuontitullista 
vapautuksesta tai yhteisön tuesta johtuvan 
taloudellisen edun tosiasiallista siirtämistä 
loppukäyttäjälle, joka tapauksen mukaan 
voi olla kuluttaja, jos kyseessä ovat 
suoraan kulutukseen tarkoitetut tuotteet, 
viimeinen jalostaja tai pakkaaja, jos 
kyseessä ovat jalostus- tai 
pakkausteollisuuteen tarkoitetut tuotteet, 
tai viljelijä, jos kyseessä ovat rehuna tai 
maatalouden tuotantopanoksina käytettävät 

1. Erityisen hankintajärjestelmän 
soveltaminen edellyttää tuontitullista 
vapautuksesta tai yhteisön tuesta johtuvan 
taloudellisen edun tosiasiallista siirtämistä 
loppukäyttäjälle, joka tapauksen mukaan 
voi olla kuluttaja, jos kyseessä ovat 
suoraan kulutukseen tarkoitetut tuotteet, 
viimeinen jalostaja tai pakkaaja, jos 
kyseessä ovat jalostus- tai 
pakkausteollisuuteen tarkoitetut tuotteet, 
tai viljelijä, jos kyseessä ovat rehuna tai 
maatalouden tuotantopanoksina käytettävät 
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tuotteet. tuotteet. Edun tosiasiallinen siirtyminen 
on osoitettava tuotteen kaupan kaikissa 
vaiheissa. 

Or. es

Perustelu

Kaikkien eri toimijoiden on siirrettävä erityisen hankintajärjestelmän etu kaupan kaikissa 
vaiheissa, myös kaupallisen jakelun vaiheessa silloin, kun loppukäyttäjänä on kuluttaja.

Tarkistus 32

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 
jäsenvaltioiden on valvottava edun 
tosiasiallista siirtymistä loppukäyttäjälle.

2. Jotta varmistettaisiin 1 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä sen 
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja erityisesti edellytykset, joilla 
jäsenvaltioiden on valvottava edun 
tosiasiallista siirtymistä loppukäyttäjälle.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluvia tuotteita voidaan viedä 
kolmansiin maihin tai lähettää muualle
unioniin ainoastaan sellaisin 
yhdenmukaisin edellytyksin, jotka 
komissio vahvistaa 9 artiklassa 

1. Erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluvia tuotteita voidaan viedä 
kolmansiin maihin tai lähettää muualle 
unioniin ainoastaan, jos ne ovat niiden 
teknisten soveltamissääntöjen mukaisia,
jotka komissio vahvistaa 9 artiklassa 
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tarkoitettujen tuontitullien maksamisen tai 
saadun tuen palauttamisen sisältävällä 
täytäntöönpanosäädöksellä.

tarkoitettujen tuontitullien maksamisen tai 
saadun tuen palauttamisen sisältävällä 
täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukaisten edellytysten luomiseksi komissiolle myönnetään täytäntöönpanovaltaa.  
Sanamuoto on epäselvä. Siksi olisi täsmennettävä, mitä komission toimivalta koskee, jotta 
voidaan osoittaa selvästi, että ei ole kyse ylimääräisten oikeuksien ja/tai velvoitteiden 
luomisesta.

Tarkistus 34

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 nämä määrät 
täytäntöönpanosäädöksellä vuosien 1989, 
1990 ja 1991 lähetysten tai viennin 
keskiarvon perusteella;

a) viedään kolmansiin maihin tai lähetetään 
muualle unioniin perinteistä lähettämistä 
tai perinteistä vientiä vastaavien määrien 
rajoissa. Komissio vahvistaa nämä määrät 
täytäntöönpanosäädöksellä kunkin maan 
kolmen parhaan vuoden lähetysten tai 
viennin keskiarvon perusteella
ajanjaksolla 1989–2011;

Or. es

Perustelu

Määrällisten rajojen määrittämiseksi asetettua ajanjaksoa olisi tarkistettava, jotta voidaan 
antaa sysäys näiltä alueilta tulevalle viennille.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viedään kolmansiin maihin osana 
alueellista kauppaa komission 

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

alueellista kauppaa;

Or. es

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä a kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 37

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 sellaisiin kolmansiin maihin, 
jotka kuuluvat samaan maantieteelliseen 
alueeseen kuin nämä syrjäisimmät alueet, 
samoin kuin sellaisiin kolmansiin maihin, 
joilla on niihin historiallinen kaupallinen 
suhde. Komissio määrittelee näiden 
maiden luettelon 
täytäntöönpanosäädöksellä ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden perustellut 
pyynnöt ja asiaan liittyvien alojen 
kuulemisen jälkeen. Luetteloa voidaan 
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tarkistaa kahden vuoden välein 
jäsenvaltioiden pyynnöstä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden kanssa käytävän alueellisen kaupan piiriin kuuluvien maiden luetteloa 
olisi tarkistettava näiden alueiden viennin kehityksen mukaisesti.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jotta erityisen hankintajärjestelmän 
soveltamisesta aiheutuva hyöty kohdentuisi 
alueelliseen ja perinteiseen kauppaan, 
komissio vahvistaa
täytäntöönpanosäädöksellä edellytykset, 
jotka perinteiseen vientiin tai alueelliseen 
kauppaan mahdollisesti johtavien 
jalostustoimien on täytettävä.

6. Jotta erityisen hankintajärjestelmän 
soveltamisesta aiheutuva hyöty kohdentuisi 
alueelliseen ja perinteiseen kauppaan, 
komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä edellytykset, jotka perinteiseen 
vientiin tai alueelliseen kauppaan 
mahdollisesti johtavien jalostustoimien on 
täytettävä. Komissiolle siirretään valta 
antaa kyseisiä delegoituja säädöksiä 
33 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen säännöksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä

Kyseisen säännöksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä



PE452.866v02-00 26/47 PR\869998FI.doc

FI

niiden tarkastusten 
vähimmäisominaisuudet, jotka 
jäsenvaltioiden on tehtävä.

niiden tarkastusten 
vähimmäisominaisuudet, jotka 
jäsenvaltioiden on tehtävä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
17 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
delegoiduilla säädöksillä edellytykset
ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi ja 
sen, miten toimijan uusia hakemuksia 
käsitellään. Komissiolle siirretään valta 
antaa kyseisiä delegoituja säädöksiä 
33 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tuen myöntämisedellytykset, tuotteet ja 
asianomaiset määrät;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä säännös on turha, koska se koskee kysymyksiä, jotka on jo käsitelty saman artiklan 
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4 kohdassa.

Tarkistus 42

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 vahvistettu 
tukimäärä ja kutakin toimea varten 
varattu ohjeellinen tukimäärä yhden tai 
useamman ohjelmassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. es

Perustelu

On edelleen suosittava suurta joustavuutta Posei-ohjelmien hallinnossa, kuten on tehty 
asetuksen 247/2006 antamisesta lähtien.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio antaa
täytäntöönpanosäädöksellä 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukien tekniset 
soveltamissäännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) enimmäismäärä. Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Enimmäismäärän asettaminen toimella, jota ei voi perua, sitoo ohjelmien hallinnan. 

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta tuotteiden kaupan pitämistä niiden 
tuotantoalueen ulkopuolella voitaisiin 
tukea, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä edellytykset, 
joilla kaupan pitämiseen myönnettävän 
tuen määrä vahvistetaan, ja tarpeen 
mukaan enimmäismäärät, joihin tätä tukea 
voidaan myöntää.

Jotta tuotteiden kaupan pitämistä niiden 
tuotantoalueen ulkopuolella voitaisiin 
tukea, komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä edellytykset, joilla kaupan 
pitämiseen myönnettävän tuen määrä 
vahvistetaan, ja tarpeen mukaan 
enimmäismäärät, joihin tätä tukea voidaan 
myöntää. Komissiolle siirretään valta 
antaa kyseisiä delegoituja säädöksiä 
33 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat suorittaa 
etukäteismaksuja kaikille Posei-ohjelman 
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toimille, joilla tuetaan paikallistuotantoa.

Or. es

Perustelu

Näiden toimien tarkoituksena on parantaa syrjäisimpien alueiden paikallisten tuottajien 
tukemiseksi toteutettuja toimia. 

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Syrjäisimpien alueiden laadukkaiden 
jalostettujen tai jalostamattomien 
maataloustuotteiden tuntemuksen ja niiden 
kulutuksen lisäämiseksi komissio vahvistaa 
delegoidulla säädöksellä graafisen 
tunnuksen käyttöoikeutta koskevat 
edellytykset sekä tunnuksen jäljentämis- ja 
käyttöedellytykset.

3. Syrjäisimpien alueiden laadukkaiden 
jalostettujen tai jalostamattomien 
maataloustuotteiden tuntemuksen ja niiden 
kulutuksen lisäämiseksi komissio vahvistaa 
delegoidulla säädöksellä graafisen 
tunnuksen käyttöoikeutta koskevat 
edellytykset sekä tunnuksen jäljentämis- ja 
käyttöedellytykset. Komissiolle siirretään 
valta antaa kyseisiä delegoituja säädöksiä 
33 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
graafisen tunnuksen käyttöönottoa sekä 
jäsenvaltioiden tehtäväksi tulevien 
tarkastusten ja seurannan 
vähimmäisominaisuuksia.

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
graafisen tunnuksen käyttöönottoa sekä 
jäsenvaltioiden tehtäväksi tulevien 
tarkastusten ja seurannan 
vähimmäisominaisuuksia. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Or. es

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (FEADER) 
syrjäisimpien alueille ohjelmille 
myöntämä rahoitusosuus voi olla jopa 
85 prosenttia asetuksessa 
(EY) N:o 1698/2005 vahvistettujen 
toimintalinjojen osalta. 

Or. es

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden maantieteelliset ongelmat ja niukka maataloustuotanto, josta näiden 
alueiden maaseudun talous riippuu, on perusteena yhteisön yhteisrahoituksen korkean tason 
säilyttämiselle maaseudun kehittämisohjelmien kustannusten kattamiseksi. Tämän 
poikkeuksen sisällyttäminen Posei-asetukseen antaa mahdollisuuden liittää ohjelma pysyvästi 
näiden alueiden syrjäiseen luonteeseen.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 39 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, mainitun asetuksen liitteessä I 
säädetyt unionin tuen vuotuiset 
enimmäismäärät voidaan korottaa enintään 
kaksinkertaisiksi Azorien järvien 
suojelutoimenpiteen, maiseman ja 
maatalousmaan perinteisten 
ominaispiirteiden säilyttämistoimenpiteen 
sekä Madeiran pengerviljelmiä tukevien 
kivimuurien säilyttämisen osalta.

1. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 39 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, mainitun asetuksen liitteessä I 
säädetyt unionin tuen vuotuiset 
enimmäismäärät voidaan korottaa enintään 
kaksinkertaisiksi Azorien järvien 
suojelutoimenpiteen, maiseman ja 
maatalousmaan perinteisten 
ominaispiirteiden säilyttämistoimenpiteen 
sekä Madeiran ja Kanariansaarten
pengerviljelmiä tukevien kivimuurien 
säilyttämisen osalta.

Or. es
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Perustelu

 Maiseman ja maatalousmaan perinteisten ominaispiirteiden säilyttämistoimenpiteitä on 
tuettava myös Kanariansaarilla, joilla vaikea pinnanmuodostus edellyttää tällaisia toimia.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jotta voidaan lisätä syrjäisimpien 
alueiden maataloustuotteiden 
kilpailukykyä markkinoilla ja auttaa 
maatiloja kestämään luonnonkatastrofien 
ja -riskien seurauksia, on kannustettava 
kaikkia maatalouden aloja hankkimaan 
luonnonkatastrofit kattavia vakuutuksia. 
Tästä syystä osuuskuntia, 
maanviljelijäryhmittymiä ja muita 
maatalousyksiköitä ei kielletä ottamasta 
vastaan valtiontukia, joiden tarkoituksena 
on edistää maatilavakuutusten saantia.

Or. es

Tarkistus 52

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. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
komissiolle ohjelmia kasvien ja
kasviperäisten tuotteiden haitallisten 
organismien torjumiseksi syrjäisimmillä 
alueilla. Kyseisissä ohjelmissa on 
täsmennettävä erityisesti asetetut tavoitteet, 
toteutettavat toimenpiteet sekä niiden kesto 
ja kustannukset.
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Or. es

Perustelu

On tarpeen laajentaa kasvien ja kasviperäisten tuotteiden haitallisten organismien torjumista 
koskevia ohjelmia koskemaan kaikkia syrjäisimpiä alueita, koska kaupan kasvun ja ilmasto-
olojen takia haitalliset ilmiöt leviävät yhä herkemmin. Kasvien ja eläinten terveyttä edistävien 
aineiden puute näiden haitallisten ilmiöiden leviämisen torjumiseksi tekee kyseiset toimet jos 
mahdollista vieläkin tarpeellisemmiksi. Mikään kasvien tuotanto ei saisi jäädä toimien 
ulkopuolelle.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Näiden ohjelmien panemiseksi 
täytäntöön komissio määrittelee
delegoidulla säädöksellä 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin rahoitusosuuden sekä 
toimenpiteet, joille voidaan myöntää 
unionin rahoitusta, ja tuen määrän.

3. Näiden ohjelmien panemiseksi 
täytäntöön komissio määrittelee
delegoiduilla säädöksillä 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin rahoitusosuuden sekä 
toimenpiteet, joille voidaan myöntää 
unionin rahoitusta, ja tuen määrän.
Komissiolle siirretään valta antaa kyseisiä 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusosuus voi kattaa enintään
60 prosenttia tukikelpoisista menoista 
merentakaisissa departementeissa ja 
enintään 75 prosenttia tukikelpoisista
menoista Azoreilla ja Madeiralla. Maksu 
suoritetaan Ranskan ja Portugalin
toimittamien asiakirjojen perusteella.
Tarvittaessa komissio voi järjestää 
tutkimuksia, jotka neuvoston direktiivin 
2000/29/EY 21 artiklassa tarkoitetut 
asiantuntijat toteuttavat komission lukuun.

Rahoitusosuus voi kattaa enintään 
75 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista. Maksu suoritetaan
jäsenvaltioiden toimittamien asiakirjojen 
perusteella. Tarvittaessa komissio voi 
järjestää tutkimuksia, jotka neuvoston 
direktiivin 2000/29/EY 21 artiklassa 
tarkoitetut asiantuntijat toteuttavat 
komission lukuun.
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Or. es

Perustelu

Viime vuosina haitallisten organismien määrä on lisääntynyt syrjäisimmillä alueilla. Monia 
niistä on vaikea hävittää ja niillä on voimakas taloudellinen vaikutus tilojen kannattavuuteen. 
Monien alueiden ilmasto-olot ovat otollisia haitallisten ilmiöiden leviämiselle. Haitat ovatkin 
lisääntyneet voimakkaasti kauppatavaroiden lisääntyneen liikkuvuuden seurauksena.

Tarkistus 55

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 a, 
85 c, 103 v, 103 w ja 103 y artiklassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä ei sovelleta 
Kanariansaariin.

Or. es

Perustelu

Viinitarhan säilyttäminen on asetuksen 247/2006 mukaan välttämätöntä ympäristön ja 
talouden kannalta. Esittelijä haluaisi vapauttaa Kanariansaaret jatkossa kaikista 
määräyksistä, joilla rajoitetaan tätä tuotantoa, kun otetaan huomioon tuotannon viime 
vuosina kärsimä taantuminen. Laittomia viinitarhoja koskeviin määräyksiin sovellettavan 
poikkeuksen vaikutus olisi käytännössä olematon viininviljelyyn saarella, koska vain 
14,7 prosenttia Kanariansaarilla kulutetusta viinistä on tuotettu paikallisesti. Tätä poikkeusta 
ei sovellettaisi olemassa oleviin viinitarhoihin ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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 

1. 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 
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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.

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. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Naudanliha-alan ja -teollisuuden 
paikallisten ominaispiirteiden huomioon 
ottamiseksi komissio määrittää 
tuontitullista vapautukseen sovellettavat 
edellytykset delegoidulla säädöksellä. 

Naudanliha-alan ja -teollisuuden 
paikallisten ominaispiirteiden huomioon 
ottamiseksi komissio määrittää 
tuontitullista vapautukseen sovellettavat 
edellytykset delegoidulla säädöksellä. 
Komissiolle siirretään valta antaa kyseisiä 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti.

Or. es
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 52 artiklaa ja 53 artiklan 
1 kohtaa Portugali voi alentaa lammas-, 
vuohi- sekä emolehmäpalkkio-oikeuksien 
kansallista enimmäismäärää. Asetuksen
(EY) N:o 73/2009 52 artiklan ja 53 artiklan 
1 kohdan mukaisesti vahvistetuista 
enimmäismääristä siirretään tällaisessa 
tapauksessa komission 
täytäntöönpanosäädöksellä vastaava määrä 
tämän asetuksen 29 artiklan 2 kohdan 
toisessa luetelmakohdassa säädettyihin 
rahoitusvaroihin.

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 52 artiklaa ja 53 artiklan 
1 kohtaa Portugali voi alentaa lammas-, 
vuohi- sekä emolehmäpalkkio-oikeuksien 
kansallista enimmäismäärää. Asetuksen
(EY) N:o 73/2009 52 artiklan ja 53 artiklan 
1 kohdan mukaisesti vahvistetuista 
enimmäismääristä siirretään tällaisessa 
tapauksessa komission 
täytäntöönpanosäädöksellä vastaava määrä 
tämän asetuksen 29 artiklan 2 kohdan 
toisessa luetelmakohdassa säädettyihin 
rahoitusvaroihin. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 1 kohdan 
soveltamiseksi ja erityisesti 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
tuontitulleista vapauttamista tupakan 
tuonnissa Kanariansaarille. 

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 1 kohdan 
soveltamiseksi ja erityisesti 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
tuontitulleista vapauttamista tupakan 
tuonnissa Kanariansaarille. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es
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Tarkistus 60

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:

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

Or. es

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset departementit:
278,41 miljoonaa euroa,

– Ranskan merentakaiset departementit:
308,21 miljoonaa euroa,

Or. es

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 106,21 miljoonaa 
euroa

– Azorit ja Madeira: 117,61 miljoonaa 
euroa

Or. es
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 268,42 miljoonaa euroa. – Kanariansaaret: 297,12 miljoonaa euroa.

Or. es

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset departementit: 
24,8 miljoonaa euroa,

– Ranskan merentakaiset departementit: 
26,9 miljoonaa euroa,

Or. es

Perustelu

Erityisen hankintajärjestelmän ylärajan nostamisella Ranskan osalta pyritään ottamaan 
huomioon karjankasvatusalan kasvuennusteet. Komission ehdottama lisäys on tämän maan 
tekemien arvioiden mukaan riittämätön.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 
edellytykset, joilla jäsenvaltiot voivat 
mukauttaa erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluville eri tuotteille vuosittain 
myönnettävien varojen kohdentamista.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 
edellytykset, joilla jäsenvaltiot voivat 
mukauttaa erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluville eri tuotteille vuosittain 
myönnettävien varojen kohdentamista. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 34 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta varmistettaisiin tutkimusten, 
esittelyhankkeiden, koulutuksen sekä 
teknisen avun toimenpiteiden järkevä ja 
oikeasuhteinen rahoitusosuus, komissio 
vahvistaa näihin toimenpiteisiin vuosittain 
myönnettävän enimmäismäärän 
delegoidulla säädöksellä. 

4. Jotta varmistettaisiin tutkimusten, 
esittelyhankkeiden, koulutuksen sekä 
teknisen avun toimenpiteiden järkevä ja 
oikeasuhteinen rahoitusosuus, komissio 
vahvistaa näihin toimenpiteisiin vuosittain 
myönnettävän enimmäismäärän 
delegoidulla säädöksellä. Komissiolle 
siirretään valta antaa kyseisiä delegoituja 
säädöksiä 33 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio esittää parlamentille ja 
neuvostolle arviointikertomuksen 
banaanin tuontia unioniin koskevien 
kaikkien uusien tullimyönnytysten 
vaikutuksista tuottajien tuloihin. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus 2 kohdassa 
säädettyjen määrien muuttamisesta, jotta 
voidaan kompensoida eurooppalaisten 
tuottajien tulonmenetykset. 

Or. es
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Perustelu

Tuki banaanintuottajille on suoraan kytköksissä Euroopan unionin banaanin 
tuntijärjestelyyn, minkä vuoksi olisi arvioitava kaikkien tuontitulleihin tehtävien muutosten 
vaikutusta. Banaania vievät maat, johdossa Ecuador, pyrkivät parantamaan tuotteittensa 
pääsyä yhteisön markkinoille, millä saattaa vaikuttaa vakavasti eurooppalaisten tuottajien 
saamiin hintoihin. 

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiedotukset ja kertomukset Tiedotukset, kertomukset ja 
vaikutustutkimukset

Or. es

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kunkin vuoden
31 päivänä heinäkuuta selvitys tässä 
asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta edellisenä vuonna.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kunkin vuoden
30 päivänä syyskuuta selvitys tässä 
asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta edellisenä vuonna.

Or. es

Perustelu

Käytännössä on osoittautunut tarpeelliseksi vahvistaa pidempi määräaika kyseisen 
kertomuksen toimittamiselle. 
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tekee selvityksiä tai arvioita 
kolmansien maiden kanssa käytävien 
kahden- ja monenvälisten 
kauppasopimusneuvottelujen sekä 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan 
tehtäväksi sovittujen merkittävien 
muutosten vaikutuksista paikalliseen 
tuotantoon. Komissio ottaa näiden 
kertomusten laatimisessa huomioon 
Yhdistyneiden kansakuntien 
määrittelemät arviointiperusteet. 
Tarvittaessa kyseisiin selvityksiin tai 
arvioihin liitetään ehdotuksia rahoituksen 
ja paikalliselle tuotannolle tarkoitettujen 
tukitoimien tarkistamiseksi ottaen 
huomioon kauppaneuvotteluista 
aiheutuvat muutokset.

Or. es

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Kun Ranskan departementti Mayotte 
luetaan kuuluvaksi unionin syrjäisimpiin 
alueisiin, komissio esittää uusia 
ehdotuksia ottaen huomioon, että 
Ranskan merentakaisille departementeille 
talousarviosta osoitettua määrää 
korotetaan suhteellisesti ja sisällytetään 
Mayottea koskevia erityisiä määräyksiä.

Or. es
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komission toimivalta Poistetaan.
Kun toimivaltaa on siirretty komissiolle, 
se toimii 33 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, kun kyseessä ovat 
delegoidut säädökset, ja 34 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, kun 
kyseessä ovat täytäntöönpanosäädökset.

Or. es

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle
määräämättömäksi ajaksi valta antaa
tässä asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

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

Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.

2. Komissiolle siirretään 6 artiklan 
3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa, 
13 artiklan 6 kohdassa, 17 artiklan 
2 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 
20 artiklan 3 kohdassa, 23 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa ja 
29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 
säädösvalta viiden vuoden ajaksi, joka 
alkaa …*. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
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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.

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 
mainitsee peruuttamisen syyt.
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.
3. 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.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa, 
13 artiklan 6 kohdassa, 17 artiklan 
2 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 
20 artiklan 3 kohdassa, 23 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa sekä 
29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
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 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

 Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä tai jos sekä Euroopan 
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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 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa 
säädöksen tiedoksi yhtäaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5. Asetuksen 6 artiklan 3 kohdan, 
11 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 
6 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan, 
18 artiklan 4 kohdan, 20 artiklan 
3 kohdan, 23 artiklan 3 kohdan, 
26 artiklan 2 kohdan sekä 29 artiklan 
4 kohdan nojalla annetut delegoidut 
säädökset tulevat voimaan ainoastaan, jos 
kahden kuukauden kuluessa kyseisen 
säädöksen antamisesta Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole vastustanut 
säädöstä tai jos ennen kyseisen 
määräajan päättymistä kyseiset 
toimielimet ovat ilmoittaneet komissiolle, 
etteivät ne vastusta kyseisiä säädöksiä. 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella.
_______________
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. es
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Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanosäädökset – komitea Komiteamenettely
[Täydennetään sen jälkeen, kun SEUT-
sopimuksen 291 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan yksityiskohdista on 
annettu asetus, josta parhaillaan 
keskustellaan Euroopan parlamentissa ja 
neuvostossa]

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 144 artiklalla perustettu 
suorien tukien hallintokomitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. es
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PERUSTELUT

Tausta

Syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskevat 
ohjelmat (Posei-ohjelmat) käynnistettiin vuonna 1991 Ranskan merentakaisten 
departementtien tukemiseksi. Vuotta myöhemmin niitä laajennettiin koskemaan Portugalin ja 
Espanjan syrjäisimpiä alueita. Nykyisin toimenpiteiden piiriin kuuluu yhdeksän aluetta:
Guadaloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Reunión, Saint-Bartolomé ja San-Martín 
Ranskassa, Azorit ja Madeira Portugalissa ja Kanariansaaret Espanjassa. Suunnitelmana on 
lisätä kymmenes alue, Ranskan departementti Mayotte.

Ohjelmilla on korvaamaton tehtävä kyseisten alueiden maataloustuotannon ja 
jalostusteollisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tukea saavien alojen kannattavuus olisi 
nykyisin epävarmaa ilman Posei-ohjelmia, koska kyseiset alueet joutuvat kohtaamaan 
taloudellisia vaikeuksia, jotka johtuvat niiden maantieteellisestä sijainnista ja rajoitetuista 
mahdollisuuksista monipuolistaa taloudellista toimintaansa.

Posei jakautuu kahteen eri järjestelmään. Ensinnäkin erityiseen hankintajärjestelmään, jonka 
tarkoituksena on hankkia kyseisille alueille tuotteita karjan ruokintaa, jalostusteollisuutta ja 
suoraa kulutusta varten. Erityisen hankintajärjestelmän tuella on maakohtainen yläraja, jotta 
voidaan välttää epäreilua kilpailua saarten tuottajien välillä. Posein toinen osa, jonka 
painoarvo on suurempi, koska se saa noin 80 prosenttia kokonaisavusta, ovat toimenpiteet, 
joilla tuetaan paikallista maataloustuotantoa, ja joiden rooli on ratkaisevan tärkeä 
elinkeinotoiminnan säilyttämiselle ja kannattavuudelle.

Posei-lainsäädäntöä on muutettu kaksi kertaa. Ensimmäinen uudistus tapahtui vuonna 2001. 
Sen tuoma tärkein muutos oli erityisen hankintajärjestelmän tukien uuden 
laskentamenetelmän käyttöönotto, jossa ei enää otettu huomioon EU:n vientitukien tasoa, 
vaan siirryttiin käyttämään viitearvona syrjäisten alueiden syrjäisestä sijainnista, 
eristyneisyydestä ja pienestä pinta-alasta johtuvia lisäkustannuksia. Tällä uudistuksella otettiin 
käyttöön myös arvioidut hankintataseet. 

Toinen Posei-uudistus, joka on tähän mennessä laajin, tehtiin vuonna 2006. Siinä ohjelmien 
kehitykseen tuli täyskäännös, kun niiden laatiminen annettiin täysin alueviranomaisten 
tehtäväksi. Myöhemmin asetusta 247/2006 muutettiin useaan otteeseen etenkin siksi, että 
siihen voitaisiin sisällyttää banaanialan tukijärjestelyn viimeksi tehtyä uudistusta koskevat 
muutokset. Banaanialan tukijärjestely ja myös sokerialan uudistus sisällytettiin Posei-
ohjelmaan. Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen seurauksena myös suoria tukia 
koskevat määrärahat siirrettiin Posei-ohjelmaan, joka nykyisin vastaa YMP:n ensimmäistä 
pilaria syrjäisimmille alueille.

Tiivistelmä Euroopan komission ehdotuksesta 

Komission ehdotuksella muutetaan syrjäisimpien alueiden tukijärjestelmää koskevaa asetusta 
247/2006, jotta viimekädessä voidaan sulattaa yhteen viime vuosina tehdyt erilaiset 
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säädösuudistukset. Ehdotuksella asetus sovitetaan Lissabonin sopimuksen uusiin määräyksiin 
delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä.  

Ehdotuksen tavoitteena on lisäksi yksinkertaistaa ja tehdä ymmärrettävämmäksi tämä asetus, 
joka kattaa kaikki erityiset maatalousalan toimet Euroopan unionin yhdeksän syrjäisimmän 
alueen tukemiseksi. Komissio käyttää tätä yksinkertaistamista hyväksi myös ottamalla 
käyttöön eräitä lainsäädännön muutoksia, joissa otetaan huomioon järjestelmän 
soveltamisessa viime vuosina havaitut ongelmat. 

Tärkeimmät muutosehdotukset ovat seuraavat:

– Erityiselle hankintajärjestelmälle Ranskassa ja Portugalissa vahvistettujen ylärajojen 
korottaminen 20 prosentilla.

– Erityinen hankintajärjestelmä alistetaan vaatimukselle kaikkien esteiden poistamisesta 
paikallistuotannon kehittymiseltä.

– Ohjelmien ja ohjelmamuutosten esittämistä koskevan menettelyn sisällyttäminen niin, että 
komissio voi ne hyväksyä ja jotta voidaan edistää joustavuutta ja tehostaa ohjelmien 
mukauttamista tosiasiallisiin tarpeisiin.

– Mahdollisuus jälleenlähettää etua palauttamatta tuotteet, jotka on jalostettu erityiseen 
hankintajärjestelmään kuuluvista perustuotteista, ulotetaan koskemaan Ranskan merentakaisia 
departementteja. 

– Luettelo niistä tuista, jotka ovat suoria, sisällytetään ohjelmiin moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi.
– Komissio katsoo myös, että on hyödyllistä osoittaa, miten paikallista maataloustuotantoa 
edistävien toimenpiteiden tukimäärä määritellään, mitä ei aiemmin tehty perussäädöksessä.

Esittelijän kanta 

Kuten komissiossa arviointikertomuksen laatineet toteavat, syrjäisimpien alueiden maatalous-
ja teollisuustuotannon kannattavuus riippuu Posei-järjestelmästä. Nykyisenkaltaisen kriisin 
oloissa, joissa kyseisillä alueilla työttömyys on keskimääräistä suurempaa, on soveliasta 
säilyttää tämä järjestelmä ja myös tehostaa sitä mahdollisuuksien mukaan. 

Esittelijä pahoittelee sitä, että komission ehdotuksesta on poistettu viittaus perussopimuksen 
syrjäisimpiä alueita koskevaan erityiseen oikeusperustaan, minkä vuoksi ehdotetaan sen 
palauttamista. Perussopimuksen 349 artikla on ainoa näille alueille omistettu artikla, jolla 
turvataan niiden erityiskohtelu. Ilman tätä mainintaa erityiskohtelu voitaisiin asettaa 
kyseenalaiseksi tulevaisuudessa.

Sekä komissio että tilintarkastustuomioistuin korostavat Posei-järjestelmän toiminnasta 2010 
antamassaan kertomuksessa, että järjestely auttaa lievittämään kyseisten alueiden ongelmia. 

Ohjelmalle osoitetut määrärahat (yhteensä 653 miljoonaa euroa yhdeksälle alueelle) ovat 
kuitenkin osoittautuneet riittämättömiksi. Siitä on osoituksena maatalouden taantuva kehitys 
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ja se, että kansallisella tasolla on tehty eräitä päätöksiä, joilla Posei-tukea lisätään valtion 
varoista. Rakenneongelmat ja kolmansista maista tulevan tuonnin aiheuttama kasvava paine 
kiihdyttävät negatiivista kehitystä monilla aloilla.

Banaanintuotanto, jonka merkitys syrjäisimpien alueiden maataloustuotannolle on erittäin 
suuri varsinkin Kanariansaarilla (jopa 25 prosenttia alueen kokonaistuotannosta), kärsii 
Euroopan unionin myöntämistä tullihelpotuksista Latinalaisesta Amerikasta tuotaville 
banaaneille. Banaani on tomaattien ja sokerin rinnalla eräs saarten harvoista vientituotteista. 
Sen merkitys antaa paljolti perusteet tarkistaa Posei-järjestelmän rahoitusta niin, että voidaan 
kompensoida menetykset, joita saarten tuottajat voivat kärsiä kyseisten tullimyönnytysten 
takia. Banaanin lisäksi myös muiden tuotteiden kuten tomaatin, sokerin ja rommin tuotanto 
kärsivät samalla tavalla voimakkaista ulkoisista paineista, joiden vaikutusta komission olisi 
analysoitava perusteellisesti. Alueiden erityisolosuhteet korostavat niiden tuotannon 
haavoittuvuutta kolmansista maista tulevan tuonnin lisääntyessä, sillä syrjäisestä asemasta ja 
eristäytyneisyydestä johtuviin kustannuksiin on lisättävä kustannukset elintarvikkeiden 
turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä koskevista korkeista normeista.

Vaihtoehtojen puute saarten viljelmillä ja tuotannossa on myös vahva peruste sille, että olisi 
toteutettava soveltuvimpia toimenpiteitä, joilla estetään viljelmien ja karjatilojen 
kannattavuuden heikkeneminen, ottaen lisäksi huomioon tuottajien viime vuosina toteuttamat 
toimet korkealaatuisten tuotteiden tarjoamiseksi. 

Esittelijä puolustaa sitä, että viranomaisten olisi voitava olla jatkossakin erittäin joustavia 
ohjelmien hallinnoinnissa, sillä juuri alueellisella tasolla toimenpiteet voidaan tehokkaimmin 
sovittaa todellisiin tarpeisiin. Tämä joustavuus on varmistettava ja tehostettava asianomaisten 
sektorien kuulemista.

Posei-ohjelman kahden pääosan (erityinen hankintajärjestelmä ja paikallistuotannon 
tukitoimet) osalta esittelijä katsoo, että mitään oleellisia muutoksia ei saisi tehdä. Esittelijä 
vaatii kuitenkin, että jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan parannettava 
paikallistuotannon tukitoimien suunnittelua, jotta voidaan lisätä eri sektoreille annetun tuen 
vaikuttavuutta. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin 
negatiivisiin vaikutuksiin, joita erityisen hankintajärjestelmän epäasianmukainen 
soveltaminen saattaa aiheuttaa paikallistuotannolle. 

Viime vuosina syrjäisimpien alueiden viljelmät ovat kärsineet haitallisten organismien määrän 
lisääntymisestä, mikä johtuu kauppavaihdon kasvusta. Tuottajat joutuvat kohtaamaan 
haittatekijöiden huomattavan lisääntymisen. Siksi olisi tehostettava kasvien ja eläinten 
terveyttä koskevia ohjelmia ja laajennettava ne koskemaan Kanariansaaria ja banaaniviljelmiä 
ja otettava samalla huomioon kestävien tuotantomenetelmien tehostaminen. 

Esittelijä katsoo myös, että Euroopan unionin olisi valvottava tehokkaammin kolmansista 
maista tulevaa tuontia, jonka olisi noudatettava samoja eläinten ja kasvien terveyttä koskevia 
vaatimuksia kuin syrjäisimpien alueiden viljelijät ja karjankasvattajat noudattavat, jotta 
voidaan välttää epäreilu kilpailu paikallistuotannon kanssa.


