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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) On välttämätöntä tasapainottaa 
elintarvikeketjun voimasuhteita tuottajien 
hyväksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On erityisen tärkeää, että komissio 
toteuttaa valmistelutyön aikana
asianmukaisia kuulemisia, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(2) On erityisen tärkeää, että komissio 
toteuttaa kaikissa valmistelu-, 
täytäntöönpano-, seuranta- ja 
arviointivaiheissa asianmukaisia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.
Yleisön osallistuminen olisi taattava 
paikallisella, alueellisella, kansallisella ja 
unionin tasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Olisi otettava huomioon Euroopan 
komission tulevalle yhteiselle 
maatalouspolitiikalle asettamat tavoitteet, 
jotka koskevat luonnonvarojen kestävää 
hoitoa, elintarviketurvaa, maatalouden 
harjoittamista kaikilla unionin alueilla, 
tasapainoista aluekehitystä, unionin koko 
maataloustuotannon kilpailukykyä ja 
YMP:n yksinkertaistamista.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) On erityisen tärkeää yksinkertaistaa 
yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanoon liittyviä hallinnollisia 
sääntöjä maataloustuottajien kannalta, 
mutta yksinkertaistaminen ei saa merkitä 
perusteiden liiallista yhdenmukaistamista, 
jossa ei oteta huomioon paikallisia ja 
alueellisia erityispiirteitä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Unionin rahoitusta tarvitaan 
hyväksyttyjen toimijaorganisaatioiden 
kannustamiseksi laatimaan 
toimintaohjelmia oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun 
parantamiseksi. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä unionin tuesta, 
jota myönnetään kyseisissä 
toimintaohjelmissa toteutettaville toimille 
osoitetun ensisijaisuuden mukaan.

(30) Unionin rahoitusta tarvitaan 
hyväksyttyjen toimijaorganisaatioiden 
kannustamiseksi laatimaan 
toimintaohjelmia oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun 
parantamiseksi erityisesti oliivien 
tuotantoon erikoistuneilla unionin 
eteläisten jäsenvaltioiden alueilla. Sen 
vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä 
unionin tuesta, jota myönnetään kyseisissä 
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Asianomaiset toimet olisi kuitenkin 
rajoitettava hyödyllisimpiin, ja tällaisten 
ohjelmien laadun parantamiseksi olisi 
otettava käyttöön yhteisrahoitus.

toimintaohjelmissa toteutettaville toimille 
osoitetun ensisijaisuuden mukaan.
Asianomaiset toimet olisi kuitenkin 
rajoitettava hyödyllisimpiin, ja tällaisten 
ohjelmien laadun parantamiseksi olisi 
otettava käyttöön yhteisrahoitus.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Alueilla, joilla hedelmä- ja 
vihannesalan tuotannon organisointi on 
vähäistä, olisi sallittava kansallisen 
täydentävän tuen myöntäminen. Unionin 
olisi korvattava tällaiset tuet jäsenvaltioille, 
jotka ovat rakenteellisista syistä erityisen 
epäedullisessa asemassa.

(37) Alueilla, joilla hedelmä- ja 
vihannesalan tuotannon organisointi on 
vähäistä, ja varsinkin vuoristo- ja 
saarialueilla tai unionin eteläisten 
jäsenvaltioiden alueilla, joihin kuivuuden 
kaltaiset epäsuotuisat ilmasto-olot 
erityisesti vaikuttavat, olisi sallittava 
kansallisen täydentävän tuen 
myöntäminen. Unionin olisi korvattava 
tällaiset tuet jäsenvaltioille, jotka ovat 
rakenteellisista syistä erityisen 
epäedullisessa asemassa ja joihin nykyinen 
talous- ja yhteiskuntakriisi on 
vaikuttanut.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Ottaen huomioon kuluttajien tarve 
saada riittäviä ja avoimia tuotetietoja olisi 
oltava mahdollista määritellä 
maataloustuotannon paikka 
tapauskohtaisesti asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla ottaen samalla 
huomioon joidenkin alojen erityispiirteet 
varsinkin jalostettujen maataloustuotteiden 
osalta.

(54) Ottaen huomioon kuluttajien tarve 
saada riittäviä ja avoimia tuotetietoja olisi 
oltava mahdollista määritellä 
maataloustuotannon paikka 
tapauskohtaisesti asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla unohtamatta 
kuitenkaan sitä, että puutteelliset ja 
väärät tiedot voivat vaikuttaa 
asianomaisen alueen talous- ja 
tuotantorakenteisiin, ottaen samalla 
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huomioon joidenkin alojen alueelliset 
erityispiirteet varsinkin jalostettujen 
maataloustuotteiden osalta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
tarvittaessa markkinoiden avoimuuden 
takaamiseksi delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti sellaisten 
edellytysten vahvistamiseksi, joiden 
mukaisesti se voi päättää myöntää 
yksityisen varastoinnin tukea 16 artiklassa 
luetelluille tuotteille ottaen huomioon 
asianomaisten tuotteiden osalta tilastoidut 
keskimääräiset unionin markkinahinnat ja 
viitehinnat tai tarpeen reagoida erityisen 
vaikeaan markkinatilanteeseen tai alan 
taloudelliseen kehitykseen yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
tarvittaessa markkinoiden avoimuuden 
takaamiseksi delegoituja säädöksiä 
160 artiklan mukaisesti sellaisten 
edellytysten vahvistamiseksi, joiden 
mukaisesti se voi päättää myöntää 
yksityisen varastoinnin tukea 16 artiklassa 
luetelluille tuotteille ottaen huomioon 
asianomaisten tuotteiden osalta tilastoidut 
keskimääräiset unionin markkinahinnat ja 
viitehinnat tai tarpeen reagoida erityisen 
vaikeaan markkinatilanteeseen tai alan
erityisen vaikeaan ja pakottavaan
taloudelliseen kehitykseen ja tilanteeseen, 
joka vaikuttaa merkittävästi tuotantoon ja 
kaupan pitämiseen unionin alueilla,
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 50 prosenttia vähemmän kehittyneillä 
alueilla;

a) 60 prosenttia vähemmän kehittyneillä 
alueilla;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) 40 prosenttia muilla kuin vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

b) 50 prosenttia muilla kuin vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–108 
artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, 
naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, 
lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja 
siipikarjanlihan aloilla toteutettavia 
toimenpiteitä

Ottaen huomioon tarve rohkaista 106–
108 artiklassa tarkoitettuja organisaatioita 
toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 
tarjonnan mukauttamista markkinoiden 
vaatimuksiin, lukuun ottamatta 
markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kaikilla 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla
elävien kasvien, naudan- ja vasikanlihan, 
sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä 
munien ja siipikarjanlihan aloilla 
toteutettavia toimenpiteitä
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