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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 30
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Kuljetuskustannukset ovat syrjäisimmillä 
alueilla korkeat ihmisravinnoksi, 
jalostukseen ja maatalouden 
tuotantopanoksina käytettävien 
välttämättömien tuotteiden 
hankintalähteiden kannalta poikkeuksellisen 
maantieteellisen sijainnin vuoksi. Tämän 
lisäksi saaristoluonteeseen ja syrjäisimpien 
alueiden asemaan liittyvät objektiiviset 
tekijät aiheuttavat toimijoille ja tuottajille 
syrjäisimmillä alueilla lisärajoitteita, jotka 
haittaavat vakavasti heidän toimintaansa. 
Näitä haittoja voidaan vähentää alentamalla 
mainittujen välttämättömien tuotteiden 
hintoja. Näin ollen on aiheellista ottaa 
käyttöön erityinen hankintajärjestelmä 
syrjäisimpien alueiden hankintojen 

(1) Kuljetuskustannukset ovat syrjäisimmillä 
alueilla korkeat ihmisravinnoksi, 
jalostukseen ja maatalouden 
tuotantopanoksina käytettävien 
välttämättömien tuotteiden 
hankintalähteiden kannalta poikkeuksellisen 
maantieteellisen sijainnin vuoksi. Tämän 
lisäksi saaristoluonteeseen ja syrjäisimpien 
alueiden asemaan liittyvät objektiiviset 
tekijät aiheuttavat toimijoille ja tuottajille 
syrjäisimmillä alueilla lisärajoitteita, jotka 
haittaavat vakavasti heidän toimintaansa. 
Joissakin tapauksissa toimijat ja tuottajat 
joutuvat kohtaamaan kaksinkertaisia 
haittoja, jos alueen saaret sijaitsevat hyvin 
kaukana toisistaan. Näitä haittoja voidaan 
vähentää alentamalla mainittujen 
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varmistamiseksi ja näiden alueiden 
syrjäisestä sijainnista, saaristoluonteesta ja 
syrjäisimpien alueiden asemasta johtuvien
lisäkustannusten vähentämiseksi.

välttämättömien tuotteiden hintoja. Näin 
ollen on aiheellista ottaa käyttöön erityinen 
hankintajärjestelmä syrjäisimpien alueiden 
hankintojen varmistamiseksi ja näiden 
alueiden syrjäisestä sijainnista, 
saaristoluonteesta ja syrjäisimpien alueiden 
asemasta johtuvien lisäkustannusten 
vähentämiseksi.

Or. fr

Perustelu

Tuki on sovitettava saarten ja maatalousvaltaisten kuntien erityistilanteeseen sen 
tasapainoisen jakautumisen varmistamiseksi. Mitä pienempiä saaret ovat ja mitä kauempana 
ne sijaitsevat, sitä korkeampia ovat alueelle tuotavien maataloustuotteiden kustannukset ja 
sitä alhaisempia ovat alueen maanviljelijöiden tuotteistaan saamat hinnat. Tämä 
kaksinkertainen haitta on otettava huomioon

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 31
Johdanto-osan 4 kappale

(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 näiden 
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 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 

(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 näiden 
tuotteiden lähettäminen tai vienti 
syrjäisimmiltä alueilta olisi kiellettävä. 
Sellaisten tuotteiden lähettäminen muualle 
yhteisöön tai vienti kolmansiin maihin olisi 
kuitenkin sallittava, jotka on jalostettu 
alueellisen tai perinteisen kaupankäynnin
edistämiseksi ja varsinkin erilaisten 
syrjäisimpien alueiden välisen 
kaupankäynnin edistämiseksi.
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vastaavien jalostettujen tuotteiden vienti 
kaikilta syrjäisimmiltä alueilta. Tätä
rajoitusta ei sovelleta myöskään 
jalostettujen tuotteiden perinteiseen 
lähettämiseen; selkeyden vuoksi on syytä 
täsmentää viitekausi kyseisten perinteisesti 
vietyjen tai lähetettyjen määrien 
määrittelemiseksi.

Or. pt

Perustelu

"Jalostetuilla tuotteilla" viitataan tuotteisiin, jotka on valmistettu tullivalvonnassa yhteisön 
tullikoodeksin määräysten mukaisesti, mihin 28 päivänä joulukuuta 2001 annetussa komission 
asetuksella (EY) N:o 20/2002 viitataan, kun kyse on mahdollisuudesta (jälleen)vientiin 
kolmansiin maihin tai (jälleen)lähettämiseen muuhun yhteisöön. Tässä yhteydessä on syytä 
ottaa huomioon myös sisäisen jalostuksen kautta syntyneet tuotteet, joihin sovelletaan samaa 
kohtelua Posei-ohjelman (maatalous) täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen 
mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 32
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Perinteistä karjankasvatusta olisi 
tuettava. Merentakaisten departementtien ja 
Madeiran paikallisten kulutustarpeiden 
tyydyttämiseksi olisi vuotuisen 
enimmäismäärän rajoissa sallittava 
lihotettavaksi tarkoitettujen urospuolisten 
nautaeläinten tullivapaa tuonti kolmansista 
maista. Olisi jatkettava asetuksella (EY) 
N:o 1782/2003 Portugalin osalta käyttöön 
otettua mahdollisuutta siirtää 
emolehmäpalkkio-oikeuksia mannermaalta 
Azoreille ja mukautettava kyseistä välinettä 
uusiin syrjäisimpien alueiden tukea 
koskeviin sääntöihin.

(18) Perinteistä karjankasvatusta olisi 
tuettava. Merentakaisten departementtien ja 
Madeiran paikallisten kulutustarpeiden 
tyydyttämiseksi olisi vuotuisen 
enimmäismäärän rajoissa sallittava 
lihotettavaksi tarkoitettujen urospuolisten 
nautaeläinten tullivapaa tuonti kolmansista 
maista. Olisi jatkettava asetuksella (EY) 
N:o 1782/2003 Portugalin osalta käyttöön 
otettua mahdollisuutta siirtää 
emolehmäpalkkio-oikeuksia mannermaalta 
Azoreille ja mukautettava kyseistä välinettä 
uusiin syrjäisimpien alueiden tukea 
koskeviin sääntöihin. Merentakaisten 
departementtien paikallisten 
kulutustarpeiden tyydyttämiseksi olisi 
tietyin ehdoin ja vuotuisen 
enimmäismäärän rajoissa sallittava 
lihotettavaksi tarkoitettujen hevos-, nauta-, 
antilooppi-, lammas- ja vuohieläinten 
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tullivapaa tuonti kolmansista maista. 

Or. fr

Perustelu

Laadukkaan naudanlihan tuotanto täydentää maidontuotantoa ja joissakin tapauksissa 
muodostaa sille vaihtoehdon. Kolmansista maista peräisin olevien paikallisiin oloihin 
sopeutuneiden eri lajien eläinten tuonnin pitäisi pystyä täyttämään paikalliset kulutustarpeet 
ja helpottaa eri eläimiin erikoistuneiden ketjujen asteittaista kehittämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 33
4 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua rajoitusta ei 
sovelleta erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluneista tuotteista syrjäisimmillä alueilla 
jalostettuihin tuotteisiin, jotka:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua rajoitusta ei 
sovelleta erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluneista tuotteista syrjäisimmillä alueilla 
jalostettuihin tai riittävästi työstettyihin tai 
käsiteltyihin tuotteisiin, jotka viedään 
kolmansiin maihin tai lähetetään muualle 
yhteisöön osana alueellista kauppaa tai 
perinteistä kauppaa 26 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjen ehtojen mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Tarkistus on linjassa johdanto-osan 4 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen kanssa. Perinteiseen 
kauppaan kuuluvat perinteiset lähetykset muuhun yhteisöön ja siten myös perinteinen vienti 
kolmansiin maihin, jotka olivat kyseisen asetuksen tullessa voimaan ajankohtaisia, 
säännöllisiä ja merkittäviä yhteisöjen tuomioistuimen (viides jaosto) 15. toukokuuta 2003 
asiassa C-282/2000 Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR) vastaan Sociedade de 
Indústrias Agrícolas Açoreanas SA (Sinaga) antaman tuomion mukaisesti. Tuomiossaan 
yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että kansallisen tuomioistuimen kuului määritellä Azoreilta 
Manner-Portugaliin suuntautuvien lähetysten luonne.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 34
9 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Yhteisön tukiohjelmien tarkoituksena 
on edistää maataloustuotteiden hankintaa 
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paikallisille markkinoille ja alueellisten 
erikoisuuksien valmistusta erityisesti 
geenivaroja ajatellen.

Or. de

Perustelu

Koska kuljetusmatkat saarille ja saarilta ovat pitkät, elintarvikkeiden massaviennin ja suurten 
määrien tuonnin ottaminen maaseudun talouden perustaksi ei olisi kestävä ratkaisu. Alueille 
tyypillisten arvokkaiden tuotteiden tuotanto on pitkällä aikavälillä vientikaupan kannalta 
kilpailukykyisempää. Paikallinen identiteetti, jota myös erityistuotteiden valmistus vahvistaa, 
on lisäksi tärkeä matkailun kannalta. Alueellisen kaupan tarjoama korkea omavaraisuusaste 
sekä pienet ja keskisuuret paikalliset jalostusyritykset parantavat elintarviketurvallisuutta ja 
yritysten taloustilannetta luomalla paikallista lisäarvoa

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 35
9 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Yhteisön ohjelmista tuetaan 
ympäristön ja maaseudun tilan sekä 
maankäytön ja maisemarakennuksen 
parantamista kestävään maankäyttöön 
myönnettävän tuen avulla.

Or. de

Perustelu

Maankäytön parantaminen edistää maaseudun talouden kestävää kehittämistä. Ympäristön ja 
maaseudun tilan parantaminen voi monilla syrjäisimmillä alueilla – sen lisäksi että se 
parantaa paikallisen väestön elinoloja – myös edistää matkailua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 36
19 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

Portugali ilmoittaa joka vuosi komissiolle, 
miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja 
rakenneuudistus edistyvät niillä 
viljelyaloilla, joille on istutettu kiellettyjä 

Portugali ilmoittaa joka vuosi komissiolle, 
Azoreilta ja Madeiralta saadut tiedot siitä, 
miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja 
rakenneuudistus edistyvät niillä 
viljelyaloilla, joille on istutettu kiellettyjä 
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hybridiviiniköynnöslajikkeita. hybridiviiniköynnöslajikkeita.

Or. pt

Perustelu

Jäsenvaltioiden kuuluu laatia neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu viinintuotantokykyä koskeva aluekohtainen selvitys tuotantokyvystä 
(II osasto) ilmoitettavia tietoja koskevien säännösten (IV luku) mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 37
20 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Tämän kohdan soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt annetaan 
26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. Yksityiskohtaisissa 
säännöissä määritetään erityisesti 
paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, 
joka on käytettävä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun iskukuumennetun 
maidon tuottamiseen.

Tämän kohdan soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt annetaan 
26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. Yksityiskohtaisissa 
säännöissä määritetään erityisesti 
paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, 
joka on käytettävä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun iskukuumennetun 
maidon tuottamiseen. Tällainen määrä tulee 
pakolliseksi siinä tapauksessa, että 
paikallisen tuotannon menekki ei ole 
turvattu.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lieventämään Madeiran alueen velvoitetta sisällyttää tuotantoonsa 
vähimmäismäärä paikallisesti tuotettua maitoa, mutta samalla on kuitenkin varmistettava 
paikallisen tuotannon menekki.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 38
24 artiklan 2 kohta

2. Yhteisö rahoittaa tämän asetuksen II ja III 
osastossa säädettyjä toimenpiteitä seuraavia 
määriä vastaavalla vuosittaisella 

2. Yhteisö rahoittaa tämän asetuksen II ja III 
osastossa säädettyjä toimenpiteitä seuraavia 
määriä vastaavalla vuosittaisella 
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enimmäismäärällä: enimmäismäärällä:
– merentakaiset departementit: 

84,7 miljoonaa euroa

– merentakaiset departementit: 

85,7 miljoonaa euroa
– Azorit ja Madeira: 

77,3 miljoonaa euroa

– Azorit ja Madeira: 

80,3 miljoonaa euroa
– Kanariansaaret: 

127,3 miljoonaa euroa.

– Kanariansaaret: 

131,3 miljoonaa euroa.

Or. pt

Perustelu

Jos vuosittaisten enimmäismäärien laskuperusteena käytetään vuosien 2001–2003 sijasta 
viitekauden 2002–2004 (erityishankintajärjestelmien tosiasiallinen soveltamiskausi) aikana 
erityisen hankintajärjestelmän rahoittamiseen käytettyjen varojen keskiarvoa Ranskan 
merentakaisille departementeille, Azoreille ja Madeiralle sekä Kanarian saarille tarkoitettuja 
varoja pitäisi lisätä vastaavasti 1, 3 ja 4 miljoonalla eurolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 39
24 artiklan 2 kohta

2. Yhteisö rahoittaa tämän asetuksen II ja III 
osastossa säädettyjä toimenpiteitä seuraavia 
määriä vastaavalla vuosittaisella 
enimmäismäärällä:

2. Yhteisö rahoittaa tämän asetuksen II ja III 
osastossa säädettyjä toimenpiteitä 
vuosittaisella enimmäismäärällä, joka on 
laskettu erityisen hankintajärjestelmän 
rahoitukseen viitekaudella 2004 käytettyjen 
määrien perusteella merentakaisten 
departementtien osalta ja vuosien 2002, 
2003 ja 2004 keskiarvon perusteella 
Madeiran, Azorien ja Kanariansaarten 
osalta sekä paikallistuotannon tuen osalta 
sovellettavien menokattojen mukaan.

– merentakaiset departementit: 
84,7 miljoonaa euroa
– Azorit ja Madeira: 
77,3 miljoonaa euroa
– Kanariansaaret: 
127,3 miljoonaa euroa.

Or. fr
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Perustelu

Tässä ehdotettu ratkaisu, joka on kompromissi esittelijän tekemän tarkistuksen kanssa, 
mahdollistaa erityyppisten syrjäisimpien alueiden erilaisen tilanteen yhteensovittamisen. 
Tukeutuessaan erityisen hankintajärjestelmän määrärahojen määrittelyssä vain 
viiteajanjaksoon 2001-2003 komissio jättää ottamatta huomioon määrärahojen kehityksen, 
erityisesti vuonna 2004 ja etenkin merentakaisissa departementeissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 40
24 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Erityishankintajärjestelmän toimintaa 
koskevien säännösten mukaisesti 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
tuontitullit sisällytetään saman artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin vuosittaisiin 
määriin.

Or. pt

Perustelu

Erityiseen hankintajärjestelmiin kuuluvien kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden 
vapautus tullimaksuista on otettava huomioon syrjäisimpien alueiden vuosittaisissa 
enimmäismäärissä, jos ne markkina- tai muista syistä eivät käytä tätä etua. Tuontitullimaksut 
alentaisivat tuntuvasti syrjäisimpien alueiden hankintoihin myönnettävän yhteisön tuen 
määrää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 41
24 artiklan 3 kohta

3. Tämän asetuksen II osastossa säädettyihin 
ohjelmiin vuosittain myönnettävät määrät 
eivät voi olla suurempia kuin seuraavat 
määrät:

3. Tämän asetuksen II osastossa säädettyihin 
ohjelmiin vuosittain myönnettävät määrät 
eivät voi olla suurempia kuin seuraavat 
määrät:

– merentakaiset departementit: 

20,7 miljoonaa euroa

– merentakaiset departementit: 

21,7 miljoonaa euroa
– Azorit ja Madeira: 

17,7 miljoonaa euroa

– Azorit ja Madeira: 

20,3 miljoonaa euroa
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– Kanariansaaret: 
72,7 miljoonaa euroa.

– Kanariansaaret: 
76,7 miljoonaa euroa.

Or. pt

Perustelu

Jos vuosittaisten enimmäismäärien laskuperusteena käytetään vuosien 2001–2003 sijasta 
viitekauden 2002–2004 (erityishankintajärjestelmien tosiasiallinen soveltamiskausi) aikana 
erityisen hankintajärjestelmän rahoittamiseen käytettyjen varojen keskiarvoa Ranskan 
merentakaisille departementeille, Azoreille ja Madeiralle sekä Kanarian saarille tarkoitettuja 
varoja pitäisi lisätä vastaavasti 1, 3 ja 4 miljoonalla eurolla.
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