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Tarkistus 17
Otsikko

Ehdotus Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS

Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä 
Ranskan departementtien Guyanan ja 
Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden 
kaupan pitämisessä aiheutuvien
lisäkustannusten korvausjärjestelmän 
käyttöön ottamisesta kaudeksi 2007–2013

Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä 
Ranskan departementtien Guyanan ja 
Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden 
kaupan pitämisessä aiheutuvien syrjäisestä 
sijainnista johtuvien lisäkustannusten 
korvausjärjestelmän käyttöön ottamisesta 

Or. pt
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Perustelu

Koska tarkoituksena on uudistaa asetuksen N:o 2328/2003/EY mukaista eräiden 
syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvien syrjäisestä 
sijainnista johtuvien lisäkustannusten nykyistä korvausjärjestelmää, joka raukesi 
31. joulukuuta 2006, ei ole syytä muuttaa sen otsikkoa. 
Lisäksi koska perustetulla järjestelmällä pyritään korvaamaan näiden syrjäisimpien alueiden 
tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvia erityisrajoitteita ja koska ne ovat 
pysyviä, järjestelmän ei pidä olla ajallisesti rajoitettu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 18
Otsikko

Ehdotus Ehdotus 

NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS 

Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä 
Ranskan departementtien Guyanan ja 
Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden 
kaupan pitämisessä aiheutuvien 
lisäkustannusten korvausjärjestelmän 
käyttöön ottamisesta kaudeksi 2007–2013

Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä 
Ranskan departementtien Guyanan ja 
Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden 
kaupan pitämisessä alueiden syrjäisestä 
sijainnista aiheutuvien lisäkustannusten 
tasoitusjärjestelmän käyttöön ottamisesta

Or. fr

Perustelu

(Tämä muutos koskee koko lainsäädäntötekstiä. Jos se hyväksytään, koko tekstiin pitää tehdä 
teknisiä muutoksia.) POSEI-kalastusjärjestelmän (syrjäiseen sijaintiin ja saaristoluonteeseen 
perustuva ohjelma) pitää olla ajallisesti rajoittamaton samoin kuin maatalouden Posei-
ohjelma, sillä järjestelmän tarkoituksena on korvata syrjäisyydestä johtuvia maantieteellisiä 
ja rakenteellisia haittatekijöitä, jotka ovat pysyviä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 19
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Jäsenvaltioille sallitaan hankinnat 
yhteisön markkinoilta nykyisen 
tuotantokapasiteetin rajoissa, jos 
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syrjäisimpien alueiden omat saaliit eivät 
riitä tyydyttämään paikallisen 
kalanjalostusteollisuuden raaka-
ainetarpeita.

Or. fr

Perustelu

On sallittava yhteisön sisäinen tuonti, jos syrjäisimpien alueiden kalastusalusten saaliit eivät 
riitä turvaamaan alueiden kalanjalostusteollisuuden kannattavuutta. Komission kertomuksen 
KOM/2006)0734 sivulla 9 esitetään, että "jotkut teollisuuslaitokset tarvitsevat tuontituotteita 
mittakaavaetujen saavuttamiseksi ja yrityksen koko kapasiteetin hyödyntämiseksi". 

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 20
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Jotta voitaisiin lieventää syrjäisimpien 
alueiden kalastustuotannon 
erityisrajoitteita, jotka johtuvat kyseisille 
alueille tyypillisestä etäisyydestä, 
saaristoasemasta, syrjäisestä sijainnista, 
pienestä koosta, pinnanmuodostuksesta, 
ilmastosta ja taloudellisesta riippuvuudesta 
muutamista harvoista tuotteista, voidaan 
poiketa komission harjoittamasta 
politiikasta, jonka mukaan valtiontukea ei 
myönnetä perustamissopimuksen liitteessä 
I lueteltujen kalastustuotteiden 
tuotantoaloihin, jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen liittyvään toimintaan.

Or. pt

Perustelu

Johdanto-osan kappale vastaa lausunnon valmistelijan ehdottamaa uutta 7 artiklan a kohtaa 
(tarkistus 15).

Samoin kuin 30. tammikuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella N:o 247/2006/EY 
perustetussa maatalouden Posei-ohjelmassa ja rinnakkain sen kanssa ottaen huomioon 
perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa luetellut syrjäisimmille alueille tyypilliset 
erityisrajoitteet, myös kalastusalalla on toteutettava syrjäisimpien alueiden valtiontukia 
koskeva poikkeusjärjestely ja mahdollistettava näin korvausjärjestelmän täydentäminen 
kansallisilla tukitoimilla.



PE 386.314v01-00 4/14 AM\655523FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 21
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Jotta voitaisiin lieventää syrjäisimpien 
alueiden kalastustuotannon 
erityisrajoitteita, jotka johtuvat kyseisille 
alueille tyypillisestä etäisyydestä, 
saaristoasemasta, syrjäisestä sijainnista, 
pienestä koosta, pinnanmuodostuksesta, 
ilmastosta ja taloudellisesta riippuvuudesta 
muutamista harvoista tuotteista, voidaan 
poiketa komission harjoittamasta 
politiikasta, jonka mukaan valtiontukea ei 
myönnetä perustamissopimuksessa 
lueteltujen kalastustuotteiden 
tuotantoaloihin, jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen liittyvään toimintaan.

Or. fr

Perustelu

Komission pitää toteuttaa myös kalastusalalla syrjäisimpien alueiden valtiontukia koskeva 
poikkeusjärjestely samalla tavoin kuin maatalouden Posei-ohjelman äskeisen tarkistamisen 
yhteydessä annetuissa säädöksissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 22
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Komission olisi toimitettava Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
hyvissä ajoin ennen korvausjärjestelmän 
voimassaoloajan päättymistä 
riippumattomaan arviointiin perustuva 
kertomus, jotta voitaisiin tehdä päätös siitä,
jatketaanko järjestelmää vuoden 2013 
jälkeen.

(9) Komission olisi toimitettava Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
31 päivään joulukuuta 2011 mennessä
riippumattomaan arviointiin perustuva 
kertomus korvausjärjestelmän 
soveltamisesta, jossa arvioidaan sen 
vaikutusta tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiselle täydennettynä tarvittaessa 
asianmukaisin lainsäädäntöehdotuksin.

Or. pt
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Perustelu

Tarkistus on ehdotuksen 8 artiklan 2 kohdan mukainen ja rinnakkainen maatalouden Posei-
ohjelmaan sisältyvän samanlaisen säännöksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 23
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Komission olisi toimitettava Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
hyvissä ajoin ennen korvausjärjestelmän 
voimassaoloajan päättymistä
riippumattomaan arviointiin perustuva 
kertomus, jotta voitaisiin tehdä päätös siitä, 
jatketaanko järjestelmää vuoden 2013 
jälkeen.

(9) Komission olisi toimitettava Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
hyvissä ajoin riippumattomaan arviointiin 
perustuva kertomus, jotta voitaisiin osoittaa 
tämän asetuksen perusteella toteutettavien 
toimien vaikutukset.

Or. fr

Perustelu

POSEI-kalastusjärjestelmän (syrjäiseen sijaintiin ja saaristoluonteeseen perustuva ohjelma) 
pitää olla ajallisesti rajoittamaton samoin kuin maatalouden Posei-ohjelma, sillä 
järjestelmän tarkoituksena on korvata syrjäisyydestä johtuvia maantieteellisiä ja 
rakenteellisia haittatekijöitä, jotka ovat pysyviä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 24
3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Korvausta maksetaan seuraaville 
toimijoille, joille aiheutuu kalastustuotteiden 
kaupan pitämisessä lisäkustannuksia: 

1. Korvausta maksetaan seuraaville 
toimijoille, joille aiheutuu kalastustuotteiden 
kaupan pitämisessä syrjäisestä sijainnista 
johtuvia lisäkustannuksia 1 artiklassa 
tarkoitetuilla alueilla:

Or. pt

Perustelu

Tarkistus on asetukselle ehdotetun nimen mukainen. Ks. tarkistus 17.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 25
3 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) sellaiset jalostusalan ja kaupan pitämisen 
alan toimijat tai niiden yhteenliittymät, joille 
aiheutuu lisäkustannuksia kyseisten 
tuotteiden kaupan pitämisessä.

c) sellaiset jalostusalan ja kaupan pitämisen 
alan toimijat tai niiden yhteenliittymät

Or. pt

Perustelu

Kohta on tarpeeton, sillä asia tulee selväksi jo 1 kohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro

Tarkistus 26
3 artiklan 1 kohdan c alakohta 

c) sellaiset jalostusalan ja kaupan pitämisen 
alan toimijat tai niiden yhteenliittymät, joille 
aiheutuu lisäkustannuksia kyseisten 
tuotteiden kaupan pitämisessä.

c) sellaiset jalostusalan ja kaupan pitämisen 
alan toimijat tai niiden yhteenliittymät, joille 
aiheutuu lisäkustannuksia kyseisten 
tuotteiden tuotannossa ja kaupan 
pitämisessä.

Or. pt

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden kohdalla on muitakin tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon, 
erityisesti mittakaavaetujen puute ja korkeat tuotantokustannukset. Siksi ei pidä keskittyä 
pelkästään kuljetuskustannuksiin, vaan pitää ottaa huomioon muutkin tuotantoon ja 
kaupan pitämiseen liittyvät kulut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 27
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Kuitenkin poikkeuksena 4 b kohdan 
säännökseen, jos 1 artiklassa tarkoitettujen 
alueiden omat saaliit eivät riitä 
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tyydyttämään paikallisen 
jalostusteollisuuden tarpeita, korvausta 
myönnetään poikkeuksellisesti yhteisön 
alusten pyytämille kalatuotteille.

Or. pt

Perustelu

Jotta korvataan syrjäisimmille alueille rekisteröityneille kalastusaluksille yleiset 
riittämättömät saalismäärät ja turvataan paikallisten yritysten normaali toiminta, pitää olla 
mahdollista myöntää korvausta myös sellaisien yhteisön alusten, joita ei ole rekisteröity 
syrjäisimmille alueille, pyytämille kalatuotteille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 28
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Kuitenkin jos paikallisesti pyydetyt 
kalatuotteet eivät riitä turvaamaan 
paikallisten jalostuslaitosten toimintaa, 
korvausta myönnetään poikkeuksellisesti 
Euroopan unionin jäsenvaltioista peräisin 
olevien jalostamattomien kalatuotteiden 
hankkimiselle.

Or. fr

Perustelu

On sallittava yhteisön sisäinen tuonti, jos syrjäisimpien alueiden kalastusalusten saaliit eivät 
riitä turvaamaan alueiden kalanjalostusteollisuuden kannattavuutta. Komission kertomuksen 
KOM/2006)0734 sivulla 9 esitetään, että "jotkut teollisuuslaitokset tarvitsevat tuontituotteita 
mittakaavaetujen saavuttamiseksi ja yrityksen koko kapasiteetin hyödyntämiseksi". 

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 29
5 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) kunkin kalastustuotteen osalta 
asianomaisten alueiden erityisistä haitoista 
aiheutuvat lisäkustannukset, erityisesti 
Manner-Eurooppaan kuljettamisesta 

a) kunkin kalastustuotteen osalta 
asianomaisten alueiden erityisistä haitoista 
aiheutuvat lisäkustannukset, esimerkiksi 
Manner-Eurooppaan kuljettamisesta 
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aiheutuvat menot; aiheutuvat menot;

Or. pt

Perustelu

Katso valmistelijan esittämä tarkistus 5. 

Korvauksessa on otettava huomioon kuljetuskustannusten lisäksi muut kulut, jotka vaikuttavat 
lisäkustannusten tasoon. Manner-Eurooppaan kuljettamisen lisäksi pitää ottaa huomioon 
syrjäisimpien alueiden sisäiset ja niiden väliset kuljetukset. Tämä on myös komission 
syrjäisimpien alueiden vahvistetun kumppanuuden puitteissa ehdottaman lisäkustannusten 
korvaamisen erityisohjelman tavoitteiden mukaista, eli parannetaan näiden alueiden 
yhteyksiä paitsi Manner-Eurooppaan myös niiden välillä ja kunkin alueen sisällä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 30
5 artiklan 2 kohdan b alakohta 

b) muunlaiset julkiset tuet, jotka vaikuttavat 
lisäkustannusten tasoon.

b) muunlaiset menoerät, jotka vaikuttavat 
lisäkustannusten tasoon.

Or. pt

Perustelu

Kuljetuskustannusten lisäksi on myös muita liitännäismenoja, jotka aiheuttavat 
lisäkustannuksia kalatalousalan tuotteiden kaupan pitämisessä, esimerkiksi 
kalanjalostuksessa käytettyjen öljyn, suolan ja muiden raaka-aineiden nousseet kustannukset 
pitää ottaa myös huomioon korvauksissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 31
5 artiklan 3 kohta

3. Lisäkustannuksiin myönnettävän 
korvauksen on oltava oikeassa suhteessa 
lisäkustannuksiin, jotka sillä aiotaan 
korvata eikä se saa ylittää 75:tä 
prosenttia Manner-Eurooppaan 
kuljettamisesta aiheutuvista 
kustannuksista. 

3. Lisäkustannuksiin myönnettävä 
korvaus on oikeassa suhteessa 
lisäkustannuksiin, jotka sillä aiotaan 
korvata

Or. fr



AM\655523FI.doc 9/14 PE 386.314v01-00

FI

Perustelu

Korvauksen ei pidä perustua vain kuljetuskustannuksiin eikä rajoittua 75 prosenttiin 
kustannuksista (maatalouden Posei-ohjelmassa ei ole tällaista rajoitusta), vaikka on tietenkin 
selvää, että liian suuria korvauksia pitää välttää. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 32
5 artiklan 3 kohta

3. Lisäkustannuksiin myönnettävän 
korvauksen on oltava oikeassa suhteessa 
lisäkustannuksiin, jotka sillä aiotaan korvata 
eikä se saa ylittää 75:tä prosenttia Manner-
Eurooppaan kuljettamisesta aiheutuvista 
kustannuksista. 

3. Lisäkustannuksiin myönnettävän 
korvauksen on oltava oikeassa suhteessa 
lisäkustannuksiin, jotka sillä aiotaan korvata. 

Or. pt

Perustelu

Ei pidä määritellä lisäkustannusten korvauksen enimmäismäärää, samalla tavoin kuin 
maatalouden Posei-ohjelmassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 33
6 artikla

Asianomaiset jäsenvaltiot voivat mukauttaa 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tukikelpoisten kalastustuotteiden luetteloja 
ja määriä sekä 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua korvauksen tasoa ottaakseen 
huomioon muuttuvat edellytykset, 
edellyttäen, että 5 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuja kokonaismääriä noudatetaan. 

1. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
mukauttaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tukikelpoisten kalastustuotteiden luetteloja 
ja määriä sekä 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua korvauksen tasoa ottaakseen 
huomioon muuttuvat edellytykset, 
edellyttäen, että 5 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuja kokonaismääriä noudatetaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
mukauttaminen voi koostua 
korvauskelpoisten kalatuotteiden määrien 
tai korvauksen määrän mukauttamisesta 
yhdellä alueella tai jäsenvaltioon kuuluvien 
alueiden välillä.
3. Komissio voi asianosaisilta 
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jäsenvaltioilta saamiensa tietojen 
perusteella muuttuvien edellytysten 
huomioon ottamiseksi mukauttaa 
korvauskelpoisten kalatuotteiden määriä 
sekä korvauksen määrää eri 
jäsenvaltioiden välillä.
Mukauttaminen pitää toteuttaa 
budjettivallan käyttäjän määrittämän 
vuosittaisen kokonaismäärän rajoissa ja 
vaikuttamatta 5 artiklan 4 kohdassa 
esitettyjen korvausten kokonaismäärien 
mukaisiin jakoperusteisiin.
Lisäksi mukauttamisessa pitää ottaa 
huomioon erityisesti biologisesti herkkien 
kantojen tilanne, lisäkustannusten taso 
sekä tuotannon ja kaupan pitämisen 
laadulliset ja määrälliset näkökohdat.

Or. pt

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava lisää joustovaraa korvaukseen oikeutettujen kalatuotteiden 
luetteloiden ja vastaavien määrien vahvistamisessa ja mukauttamisessa sekä korvauksen
määrässä vuosittain vahvistettavan kokonaismäärän rajoissa. Mukauttaminen voidaan tehdä 
yhdellä alueella tai samaan jäsenvaltioon kuuluvien alueiden välillä kunhan pitäydytään 
tämän määrän ja vastaavien jakoperusteiden rajoissa. Tätä pitää soveltaa myös 
jäsenvaltioiden väliseen mukauttamiseen tässä asetuksessa tarkoitetun korvauksen 
optimoimiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 34
7 artiklan 1 kohta

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden on neljän 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta toimitettava komissiolle 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luettelon ja 
määrät sekä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
korvauksen tason, jäljempänä 
'korvaussuunnitelma'. 

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden on neljän 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta toimitettava komissiolle 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luettelon ja 
määrät sekä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
korvauksen tason ja yksityiskohtaisen 
luettelon toimenpiteistä, jotka on 
toteutettava 4 artiklan 2, 3 ja 4 kohtien
säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi, jäljempänä 
'korvaussuunnitelma'.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että vain laillisesti pyydetylle kalalle voidaan myöntää 
tämän asetuksen mukaista korvausta

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 35
7 artiklan 4 kohta

4. Jos jäsenvaltio tekee 6 artiklan mukaisesti 
muutoksia, sen on toimitettava muutettu 
korvaussuunnitelmansa komissiolle, ja 2 ja 3 
kohdassa säädettyä menettelyä sovelletaan 
soveltuvin osin.

4. Jos jäsenvaltio tekee 6 artiklan mukaisesti 
muutoksia, sen on toimitettava muutettu 
korvaussuunnitelmansa komissiolle, ja jos 
komissio ei reagoi neljän viikon kuluessa 
sen saatuaan, katsotaan, että se on 
hyväksytty.

Or. pt

Perustelu

On säädettävä ripeämpi menettely korvaussuunnitelmien hyväksymiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 36
7 artiklan 4 kohta

4. Jos jäsenvaltio tekee 6 artiklan mukaisesti 
muutoksia, sen on toimitettava muutettu 
korvaussuunnitelmansa komissiolle, ja 2 ja 
3 kohdassa säädettyä menettelyä sovelletaan 
soveltuvin osin.

4. Jos jäsenvaltio tekee 6 artiklan mukaisesti 
muutoksia, sen on toimitettava muutettu 
korvaussuunnitelmansa komissiolle. Jos 
komissio ei reagoi neljän viikon kuluessa 
muutetun korvaussuunnitelman saatuaan, 
katsotaan, että se on hyväksytty.

Or. fr

Perustelu

Tällä yksinkertaistetulla ja nopeutetulla menettelyllä voidaan reagoida paremmin edellytysten 
muuttumiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 37
8 artiklan 1 kohta

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
laadittava korvauksen täytäntöönpanosta 
vuosittainen kertomus ja toimitettava se 
komissiolle viimeistään kunkin vuoden 
30 päivänä huhtikuuta.

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
laadittava korvauksen täytäntöönpanosta 
vuosittainen kertomus ja toimitettava se 
komissiolle viimeistään kunkin vuoden 
30 päivänä kesäkuuta.

Or. pt

Perustelu

Tämä johtuu siitä, että tilastotietoja on vaikea saada ennen ensimmäisen vuosineljänneksen 
päättymistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 38
8 artiklan 1 kohta

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
laadittava korvauksen täytäntöönpanosta 
vuosittainen kertomus ja toimitettava se 
komissiolle viimeistään kunkin vuoden 
30 päivänä huhtikuuta.

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
laadittava korvauksen täytäntöönpanosta 
vuosittainen kertomus ja toimitettava se 
komissiolle viimeistään kunkin vuoden 
30 päivänä kesäkuuta.

Or. fr

Perustelu

Eräät jäsenvaltiot tarvitsevat lisää aikaa kertomuksen laatimiseen tarkkojen tietojen pohjalta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 39
8 artiklan 2 kohta

2. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle riippumattomaan 
arviointiin perustuvan kertomuksen 
korvauksen täytäntöönpanosta ja liittää 

2. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011 ja sen jälkeen joka viides 
vuosi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
riippumattomaan arviointiin perustuvan 
kertomuksen korvauksen täytäntöönpanosta 
ja liittää siihen tarvittaessa 
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siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia. lainsäädäntöehdotuksia.

Or. pt

Perustelu

Koska viittaukset kauteen 2007–2013 ja raukeamislauseke on poistettu, lisätään 
tarkistamislauseke kuten maatalouden Posei-ohjelmassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 40
8 artiklan 2 kohta

2. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle riippumattomaan 
arviointiin perustuvan kertomuksen 
korvauksen täytäntöönpanosta ja liittää 
siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

3. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011 ja sen jälkeen joka viides 
vuosi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
riippumattomaan arviointiin perustuvan 
kertomuksen korvauksen täytäntöönpanosta 
ja liittää siihen tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. fr

Perustelu

POSEI-kalastusjärjestelmän (syrjäiseen sijaintiin ja saaristoluonteeseen perustuva ohjelma) 
pitää olla ajallisesti rajoittamaton samoin kuin maatalouden Posei-ohjelma, sillä 
järjestelmän tarkoituksena on korvata syrjäisyydestä johtuvia maantieteellisiä ja 
rakenteellisia haittatekijöitä, jotka ovat pysyviä. Tämän vuoksi komissiolta pyydetään 
kertomusta säännöllisin väliajoin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 41
10 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava kaikki 
aiheelliset säännökset tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten ja toimien 
sääntöjenmukaisuuden noudattamisen 
varmistamiseksi.

Jäsenvaltioiden on annettava kaikki 
aiheelliset säännökset tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten ja toimien 
sääntöjenmukaisuuden noudattamisen 
varmistamiseksi. Kalastustuotteiden 
jäljitettävyyttä koskevien säännösten pitää 
olla riittävän yksityiskohtaisia, jotta 
voidaan määritellä, mitkä tuotteet eivät ole 
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korvauskelpoisia.

Or. en

Perustelu

Yksityiskohtaisemmat vaatimukset olisi otettava käyttöön, jotta varmistetaan, että vain 
laillisesti pyydetyille kalastustuotteille voidaan myöntää korvausta. 
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