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LYHYET PERUSTELUT

EU:n syrjäisimpien alueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen vaikuttaa alueiden 
syrjäinen sijainti, saarellisuus ja pienuus, vaikeat ilmasto- ja maantieteelliset olosuhteet sekä 
taloudellinen riippuvuus harvoista tuotteista ja palveluista.

Valmistelija katsoo, että näiden pysyvien esteiden vuoksi kyseisten alueiden olisi saatava 
jatkuvaa tukea sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi ja kestävämmän talouden ja 
ympäristön aikaansaamiseksi.

Lissabonin sopimuksen 349 artiklaan sisältyy mahdollisuus toteuttaa syrjäisimpiä alueita 
koskevia erityistoimia, ja niitä olisi käytettävä myös jatkossa sellaisten kohdennettujen 
aloitteiden avulla, jotka vastaavat syrjäisimpien alueiden erityistarpeisiin erityisesti 
maatalousalalla.

Vuoden 2013 jälkeistä aikaa koskevan rahoituskehyksen olisi perustuttava 
solidaarisuusperiaatteisiin, joilla pyritään sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
saavuttamiseen. Syrjäisimpiä alueita koskevia tukitoimia niihin sisältyvine 
hankintajärjestelmineen ei saisi pitää epäoikeudenmukaisina etuuksina, koska ne kattavat 
useimmiten paikallisesti tuotetut ja kulutetut hyödykkeet ja palvelut, jotka tuskin voivat 
vääristää kilpailua.

Syrjäisimpien alueiden maatalouselintarviketeollisuuden kehittyminen ja asetuksen (EY) 
N:o 247/2006 soveltamisen avulla saavutettu tietotaito ovat myös osoittaneet, että on 
välttämätöntä mukauttaa muita suoraan tähän asetukseen kytkeytyviä asetuksia. Asetuksen 
(EY) N:o 247/2006 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä annettua 
komission asetusta (EY) N:o 793/2006 olisi tarkistettava esimerkiksi niiden tuotteiden viennin 
ja lähetysten enimmäismäärien osalta, jotka on jalostettu syrjäisimmillä alueilla tuotteista, 
jotka ovat hyötyneet alueelliseen kauppaan ja perinteisiin lähetyksiin liittyvästä erityisestä 
hankintajärjestelmästä.

Sitä paitsi komission asetuksessa (EY) N:o 793/2006 on muita teknisiä yksityiskohtia, kuten 
tuen maksamista koskeva takaraja, joita voitaisiin myös muuttaa kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin uudelleenlaatimista koskevan 
ehdotuksen mukaisesti (kaupalliset toimet – maksuviivästysten torjuminen (direktiivin 
2000/35/EY kumoaminen, uudelleenlaadittu toisinto COD/2009/0054)). 

Valmistelija yhtyy pääasiallisesti käsiteltävänä olevaan ehdotukseen, erityisesti seuraavissa 
kohdin.

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 5 artiklan mukauttaminen niin, että se vastaa asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 uusia säännöksiä ja että Azorien raaka ruokosokeri voidaan sisällyttää sen 
arvioituun hankintataseeseen.
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Kanariansaarille 2 artiklasta myönnetyn poikkeuksen jatkaminen 31. joulukuuta 2013 saakka, 
minkä nojalla Kanariansaaret saavat edelleen hankkia tiettyjä maitovalmisteita, jotka kuuluvat 
olennaisesti paikalliseen ravintoon ja teollisuuteen.

Poistetaan 12 artiklan f alakohdassa olevat viittaukset tarkastuksia ja seuraamuksia koskeviin 
säännöksiin yhteisön tukiohjelmien täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella. 
Valmistelija kiinnittää huomiota siihen, että asetuksen (EY) N:o 247/2006 27 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisistä toimenpiteistä.

Madeiralle jo myönnetyn poikkeuksen ulottaminen myös Ranskan merentakaiseen Réunionin 
departementtiin, jotta se voi tuottaa iskukuumennettua maitoa yhteisön alkuperää olevasta 
maitojauheesta paikallisten kulutustarpeiden rajoissa.

Valmistelija haluaisi kuitenkin esittää jäljempänä olevat vielä ratkaisemattomia kysymyksiä 
koskevat tarkistukset, joiden avulla voitaisiin edistää syrjäisimpien alueiden kehitystä.

Käsiteltävänä olevan komission ehdotuksen 5 johdantokappaleessa olisi mainittava, että 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus "31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä" poistetaan, jotta päästään eroon Azorien ja Madeiran alueiden 
eriarvoisesta kohtelusta toisiinsa ja yhteisön muihin alueisiin nähden.

Kyseiseen ehdotukseen olisi lisättävä uusi johdantokappale (7 a), jossa viitataan asetuksen 
taannehtivaan soveltamiseen.

Toissijaisuusperiaatetta olisi myös vahvistettava siten, että syrjäisimmät alueet saisivat laatia 
itse erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvien maataloustuotteiden luettelon. Valmistelija 
ehdottaa siksi tarkistusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 2 artiklan 1 kohtaan.

Ponnisteluita olisi jatkettava hankintajärjestelmän hallinnoinnin joustavuuden parantamiseksi, 
jotta se mukautuu nopeasti ja tehokkaasti alueiden erityispiirteisiin ja paikallisten 
markkinoiden kehitykseen. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 neljännessä 
johdantokappaleessa ja 2 artiklan 2 kohdassa olisi siksi mainittava tarve päivittää 
säännöllisesti niiden jalostettujen tuotteiden enimmäismäärät, joita voidaan viedä tai lähettää 
vuosittain syrjäisimmiltä alueilta alueellisen kaupan ja perinteisten lähetysten puitteissa.

Saman asetuksen 4 artiklan 2 kohtaa olisi näin ollen myös tarkistettava niin, että edellisten 
kolmen vuoden aikaisten viennin tai lähetysten keskiarvoa käytetään kyseisten vuosittaisten 
enimmäismäärien laskentaperusteena. Tällä muutoksella pyritään myös sopeutumaan 
paremmin markkinoiden todellisiin olosuhteisiin. Nykyisin voimassa olevat määrien 
rajoitukset tukahduttavat paikallisen teollisuuden ja työllisyyden, koska ne estävät yrityksiä 
saamasta mittakaavaetua valtavien kuljetuskustannusten vuoksi.

Käsiteltävänä olevan komission ehdotuksen 18 artiklan 2 kohdassa olisi mainittava, että 
lopettaessaan asteittain kiellettyjen hybridiviiniköynnöslajikkeiden käytön Portugalin on 
mahdollista saada yhteisön tukea asetuksen (EY) N:o 1234/2007 mukaisesti.

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 
18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti viininviljely on 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä lopetettava 
asteittain sellaisilla Azorien ja Madeiran 
viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun 
asetuksen 18 artiklan 2 kohdan 
kolmannessa alakohdassa Portugali 
velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, 
miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja 
rakenneuudistus edistyvät niillä 
viljelyaloilla, joille tällaisia 
viiniköynnöslajikkeita on istutettu.
Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
120 a artiklan 5 kohdassa vahvistetut 
säännöt, joiden mukaisesti kielletyt 
hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, 
paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu 
yksinomaan viinintuottajan oman talouden 
käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 
18 artiklan 2 ja 3 kohta olisi sen vuoksi 
poistettava, jotta päästään eroon Azorien ja 
Madeiran alueiden eriarvoisesta kohtelusta 
yhteisön muihin alueisiin nähden.

(5) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 
18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti viininviljely on 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä lopetettava 
asteittain sellaisilla Azorien ja Madeiran 
viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun 
asetuksen 18 artiklan 2 kohdan 
kolmannessa alakohdassa Portugali 
velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, 
miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja 
rakenneuudistus edistyvät niillä 
viljelyaloilla, joille tällaisia 
viiniköynnöslajikkeita on istutettu.
Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
120 a artiklan 5 kohdassa vahvistetut 
säännöt, joiden mukaisesti kielletyt 
hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, 
paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu 
yksinomaan viinintuottajan oman talouden 
käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 
18 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus "31 
päivään joulukuuta 2013 mennessä" olisi 
sen vuoksi poistettava, jotta päästään eroon 
Azorien ja Madeiran alueiden eriarvoisesta 
kohtelusta yhteisön muihin alueisiin 
nähden.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tämän asetuksen säännösten 
soveltamisella taannehtivasti pitäisi 
varmistaa unionin syrjäisimpien alueiden 
hyväksi toteutettavien maatalousalan 
erityistoimenpiteiden jatkuvuus ja täyttää 
myös asianomaisten toimijoiden 
oikeutetut odotukset.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 247/2006
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

-1) Korvataan johdanto-osan 4 kappale 
seuraavasti:
"(4) Koska erityiseen 
hankintajärjestelmään kuuluvat määrät 
rajoittuvat syrjäisimpien alueiden 
hankintatarpeisiin, järjestelmä ei haittaa 
sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa. Erityisen 
hankintajärjestelmän taloudellisista 
hyödyistä ei lisäksi saisi aiheutua 
kaupan vääristymiä kyseisten tuotteiden 
osalta. Tästä syystä jalostamattomien
tuotteiden lähettäminen tai vienti 
syrjäisimmiltä alueilta olisi kiellettävä. 
Kyseisten tuotteiden lähettäminen tai
vienti olisi kuitenkin sallittava, kun 
erityisestä hankintajärjestelmästä 
aiheutuva hyöty palautetaan; 
jalostettujen tuotteiden lähettäminen tai 
vienti olisi lisäksi sallittava alueellisen 
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kaupankäynnin tai Portugalin kahden 
syrjäisimmän alueen välisen 
kaupankäynnin mahdollistamiseksi. 
Lisäksi olisi otettava huomioon kaikkien 
syrjäisimpien alueiden perinteiset 
kauppavirrat kolmansiin maihin ja sen 
vuoksi sallittava perinteistä vientiä 
vastaavien jalostettujen tuotteiden vienti 
kaikilta syrjäisimmiltä alueilta. Tätä 
rajoitusta ei sovelleta myöskään 
jalostettujen tuotteiden perinteiseen 
lähettämiseen muualle yhteisöön. 
Selkeyden vuoksi ja markkinoiden 
kehitykseen sopeutumisen parantamiseksi
viitekausi perinteisen viennin ja 
perinteisten lähetysten enimmäismäärien 
määrittelemiseksi olisi laskettava 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään nykyisen asetuksen ehtoja, joiden mukaan 
jalostamattomia tai jalostettuja tuotteita voidaan viedä tai lähettää erityisen 
hankintajärjestelmän puitteissa. Lisäksi tarkistuksella mukautetaan asetusta markkinoiden 
todellisuutta vastaavaksi siten, että mainitaan tarve päivittää säännöllistesti perinteisen 
viennin ja perinteisten lähetysten enimmäismäärät 4 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen 5 
mukaisesti.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 247/2006
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

-1 a) Korvataan 2 artikla seuraavasti:
"2 artikla

Arvioitu hankintatase
1. Otetaan käyttöön erityinen 
hankintajärjestelmä, joka koskee 
perustamissopimuksen liitteessä I [...]
maataloustuotteita, jotka syrjäisimmät 
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alueet luettelevat edellä 2 kohdassa 
tarkoitetuissa arvioiduissa 
hankintataseissaan ja jotka ovat 
ihmisravinnoksi, muiden tuotteiden 
valmistukseen tai maatalouden 
tuotantopanoksina käytettäviä 
välttämättömiä maataloustuotteita 
kyseisillä alueilla.
2. Arvioidussa hankintataseessa 
ilmoitetaan määrällisesti 1 kohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden vuotuiset 
hankintatarpeet. Paikallisille 
markkinoille tarkoitettuja tai 
perinteisesti muualle yhteisöön 
lähetettäviä taikka alueellisen tai 
perinteisen kaupankäynnin osana 
kolmansiin maihin vietäviä tuotteita 
pakkaavan tai jalostavan teollisuuden 
tarpeista voidaan tehdä erillinen 
arvioitu tase. Lähetysten ja viennin 
määrät päivitetään säännöllisesti 
markkinoiden kehitystä vastaaviksi 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti syrjäisimpien alueiden olisi määriteltävä erityiseen 
hankintajärjestelmään kuuluvat tuotteet siten, että ne vastaavat paikallisia tarpeita ja 
markkinoiden kehitystä. On tarpeen päivittää säännöllisesti niiden jalostettujen tuotteiden 
enimmäismäärät, joita voidaan viedä tai lähettää vuosittain syrjäisimmiltä alueilta 
alueellisen kaupan ja perinteisten lähetysten puitteissa, 4 artiklan 2 kohtaan tehdyn 
tarkistuksen 5 mukaisesti. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 247/2006
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan 
a alakohta seuraavasti:
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"a) viedään kolmansiin maihin tai 
lähetetään muualle yhteisöön perinteistä 
lähettämistä tai perinteistä vientiä 
vastaavien määrien rajoissa. Komissio 
vahvistaa nämä määrät 26 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen kuluvaa vuotta edeltävien 
kolmen vuoden aikaisten lähetysten tai 
viennin keskiarvon perusteella;"

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan edellisten kolmen vuoden lähetysten tai viennin keskiarvo 
laskentaperusteeksi niiden jalostettujen tuotteiden enimmäismäärille, joita voidaan viedä tai 
lähettää vuosittain syrjäisimmiltä alueilta alueellisen kaupan ja perinteisten lähetysten 
puitteissa. Nykyisin voimassa olevat määrien rajoitukset tukahduttavat paikallisen 
teollisuuden ja työllisyyden, koska ne estävät yrityksiä saamasta mittakaavaetua valtavien 
kuljetuskustannusten vuoksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 247/2006
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 120 a artiklan 2 kohdassa 
säädetään, viinirypäleitä, jotka ovat 
peräisin kielletyistä 
hybridiviiniköynnöslajikkeista (Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ja 
Herbemont) ja joita korjataan Azoreiden ja 
Madeiran alueilla, saa käyttää sellaisen 
viinin tuotantoon, joka jää mainituille 
alueille.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 120 a artiklan 2 kohdassa 
säädetään, viinirypäleitä, jotka ovat 
peräisin kielletyistä 
hybridiviiniköynnöslajikkeista (Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ja 
Herbemont) ja joita korjataan Azoreiden ja 
Madeiran alueilla, saa käyttää sellaisen 
viinin tuotantoon, joka jää mainituille 
alueille. Portugali lopettaa asteittain 
viljelyn sellaisilla aloilla, joille on istutettu 
kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita, 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
103 q artiklan mukaista tukea tarvittaessa 
hyödyntäen.

Or. en


