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LYHYET PERUSTELUT

Tämä kertomus on laadittu Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan 
departementtien Guayanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä 
alueiden syrjäisimmästä asemasta aiheutuvien lisäkustannusten tasoitusjärjestelmän käyttöön 
ottamisesta 22 päivänä joulukuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2328/2003 
12 artiklan mukaisesti. 

Ehdotettu asetus on seurausta täytäntöönpanoa koskevasta kertomuksesta, jonka komissio 
esitti, vaikkakin myöhässä, 30. marraskuuta 2006 Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä 
Ranskan departementtien Guayanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan 
pitämisessä alueiden syrjäisimmästä asemasta aiheutuvien lisäkustannusten 
tasoitusjärjestelmän käyttöön ottamisesta 22 päivänä joulukuuta 2003 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2328/2003 12 artiklan säännösten mukaisesti1. Täytäntöönpanoa koskeva 
kertomus perustui syyskuun puolivälissä 2006 julkaistuun ulkoiseen tutkimukseen, jossa 
katsottiin, että tasoitusjärjestelmä vuosille 2003–2006 osaltaan lievitti syrjäisimmästä 
asemasta aiheutuvia lisäkustannuksia ja helpotti taloudellisen toiminnan lujittamista sekä 
nousu- että laskukausien aikana ja näin edesauttoi työllisyyden vakiintumista ja jopa 
lisääntymistä alueilla, joissa taloudellisia vaihtoehtoja ei juurikaan ole. Sama pätee myös 
Azorien tonnikalasäilyketeollisuuteen, Madeiran tonnikalafilee- ja 
mustahuotrakalateollisuuteen sekä Guyanan katkaraputeollisuuteen.

Järjestelmä perustettiin vuonna 1992 Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten hyväksi, ja 
tuensaajia olivat tuottajat, näiden alueiden satamiin rekisteröityjen laivojen omistajat tai 
varustamot samoin kuin jalostuksessa ja kaupan pitämisen alalla toimivat. Järjestelmää 
laajennettiin myöhemmin koskemaan Ranskan alueita Guayanaa, vuonna 1994, ja Réunionia,
vuonna 1998. Järjestelmää mukautettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2003
asetuksella (EY) N:o 2328/2003, joka raukesi 31. joulukuuta 2006. Viime vaiheessa 
järjestelmän rahoitus oli 60 miljoonaa euroa, noin 15 miljoonaa euroa vuodessa, ja 
rahoituksen toteuttamisaste on ennakkoarvioiden mukaan korkea, noin 85 prosenttia, vaikka 
asetuksen (EY) N:o 2328/2003 soveltamisessa onkin havaittu tiettyä joustamattomuutta.
Yhteisön syrjäisimpien alueiden2 kehitystä haittaavat sosiaaliset ja taloudelliset rajoitteet,
jotka johtuvat syrjäisestä sijainnista, saaristoluonteesta, markkinoiden pienuudesta, 
maantieteellisestä hajanaisuudesta, pienestä koosta, vaikeasta pinnanmuodostuksesta ja 
ilmastosta. Nämä haittatekijät vaikuttavat yhtä lailla kalatalousalalla, joka on eräillä näistä 
alueista tärkeimpiä talouden aloja. Nämä kehitystä haittaavat tekijät ovat rakenteellisia ja 
pysyviä, ja siksi, ottaen huomioon perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan ja 
syrjäisimpien alueiden oikeudellisen aseman, ja vaikka ehdotus nykyisen tasoitusjärjestelmän 
säilyttämisestä ja muutokset, joilla lisätään jäsenvaltioiden mahdollisuutta joustaa sen 
soveltamisessa, ovat myönteisiä, on vaikea ymmärtää miksi järjestelmä ei ole enää avoin, 
kuten syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet, eli ilman 
aikarajoitusta. Kyseenalainen on myös lisäkustannusten korvaamiselle asetettu 
enimmäismäärä (vain 75 prosenttia) kuljetuskustannusten ja niiden liitännäiskustannusten 
osalta, samoin kuin tuen liiallinen kohdistaminen kuljetuskustannuksiin, eikä yleiseen 

  
1 EUVL L 345, 31.12.2003, s. 34.
2 Perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa määritellyt alueet ovat Ranskan merentakaiset departementit, 
Azorit, Madeira ja Kanariansaaret.
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markkinoille saattamiseen, jolloin voitaisiin ottaa huomioon myös syrjäisimpien alueiden 
tuotanto- ja myyntikustannukset. Tämän vuoksi, ja ottaen huomioon näiden kustannusten 
kasvun, erityisesti kuljetuskustannusten vuodesta 2003, sekä tulevan järjestelmän 
joustavuuden, pitäisi lisätä ehdotettua rahoitusta säilyttäen kullekin jäsenvaltiolle annettu 
osuus. Valmistelija muistuttaa myös, että tulevassa asetuksessa on säilytettävä jalostetuille 
tuotteille maksetun korvauksen osalta mahdollisuus käyttää yhteisön alusten pyytämää kalaa, 
jos paikallisten laivojen saaliit eivät riitä tyydyttämään jalostusteollisuuden tarpeita.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

(-1 a) Syrjäisimpien alueiden talouden 
rakenne on haavoittuva ja niiden kehitystä 
haittaavat tekijät ovat rakenteellisia ja 
pysyviä ja toiminnan monipuolistamiseen 
on vähän mahdollisuuksia. Näillä alueilla 
kalatalousalalla ja ikivanhoilla 
kalastajayhteisöillä on tärkeä asema 
taloudellisen toiminnan ja työllisyyden 
ylläpitämisessä sekä nousu- että 
laskukausien aikana ja taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion edistämisessä.

Perustelu
Syrjäisimpien alueiden kehitystä haittaavat tekijät ovat rakenteellisia ja pysyviä ja ne pitää 
ottaa huomioon samoin kuin kalastusalan sosioekonominen merkitys, sillä se on usein ainoita 
talouden vaihtoehtoja näillä alueilla ja auttaa taloudellisen ja sosiaalisen koheesion 
edistämisessä.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan -1 b kappale (uusi)

(-1 b) Syrjäisimpien alueiden erityispiirteet 
ja niiden väliset alakohtaiset erot pitää 
ottaa huomioon sikäli kun niillä on 
erilaisia tarpeita.

Perustelu

On otettava huomioon, että vaikka syrjäisimmät alueet jakavat tietyt yhteiset vaikeudet, 
niiden väliset erot ovat myös huomattavia, ja ne on otettava huomioon tässä asetuksessa 
ja sen toteuttamisessa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan -1 c kappale (uusi)

(-1 c) Pitää ottaa huomioon 
kuljetuskustannusten ja niiden 
liitännäiskustannusten nousu, joka on 
tapahtunut erityisesti vuoden 2003 jälkeen 
ja johtuu öljyn hinnan huomattavasta 
kohoamisesta, ja lisää entisestään 
syrjäisyydestä johtuvia lisäkustannuksia.

Perustelu

On tarpeen korostaa kuljetuskustannusten nousua, joka johtuu öljyn hinnan noususta ja 
lisää entisestään syrjäisyydestä johtuvia lisäkustannuksia.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Yhteisön syrjäisimpien alueiden 
kalastusalalla on vaikeuksia, joista voidaan 
erityisesti mainita tiettyjen 
kalastustuotteiden kaupan pitämiseen 
liittyvät, perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdassa tunnustetuista erityisistä haitoista 
aiheutuvat lisäkustannukset, jotka johtuvat 
pääasiassa Manner-Eurooppaan 
toteutettaviin kuljetuksiin liittyvistä 
kustannuksista.

(1)Yhteisön syrjäisimpien alueiden 
kalastusalalla on vaikeuksia, joista voidaan 
erityisesti mainita tiettyjen 
kalastustuotteiden tuotantoon ja kaupan 
pitämiseen liittyvät, perustamissopimuksen 
299 artiklan 2 kohdassa tunnustetuista 
erityisistä haitoista aiheutuvat 
lisäkustannukset, jotka johtuvat erityisesti 
Manner-Eurooppaan toteutettaviin 
kuljetuksiin liittyvistä kustannuksista.
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Perustelu

Syrjäisyyden lisäksi on muitakin tekijöitä, jotka on otettava huomioon syrjäisimpien 
alueiden kohdalla, erityisesti mittakaavaetujen puuttuminen ja korkeat 
tuotantokustannukset. Siksi ei pidä keskittyä liiaksi pelkästään kuljetuskustannuksiin, sillä 
myös muut tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvät kustannukset pitää ottaa huomioon.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava
korvausmäärä tasolle, joka mahdollistaa 
syrjäisimpien alueiden erityishaitoista 
johtuvien ja erityisesti tuotteiden 
kuljettamisesta Manner-Eurooppaan 
aiheutuvien lisäkustannusten asianmukaisen 
korvaamisen. Liiallisten korvausten 
välttämiseksi määrän olisi oltava oikeassa 
suhteessa tuella korvattaviin 
lisäkustannuksiin, eikä sen pitäisi missään 
tapauksessa ylittää tiettyä osuutta Manner-
Eurooppaan kuljettamisesta aiheutuvista ja 
muista siihen liittyvistä kustannuksista. 
Tätä tarkoitusta varten määrässä olisi 
otettava huomioon myös muut julkisen tuen 
lajit, joilla on vaikutusta lisäkustannusten 
tasoon.

(5) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
korvausmäärä tasolle, joka mahdollistaa 
syrjäisimpien alueiden erityishaitoista 
johtuvien ja erityisesti tuotteiden 
kuljettamisesta Manner-Eurooppaan 
aiheutuvien lisäkustannusten asianmukaisen 
korvaamisen. Liiallisten korvausten 
välttämiseksi määrän olisi oltava oikeassa 
suhteessa tuella korvattaviin 
lisäkustannuksiin. Tätä tarkoitusta varten 
määrässä olisi otettava huomioon myös 
muut julkisen tuen lajit, joilla on vaikutusta 
lisäkustannusten tasoon.

Perustelu

Korvausten pitää kattaa kaikki syrjäisyydestä johtuvat lisäkustannukset, erityisesti kun 
kyse on taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta, ja on varmistettava, että 
jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää harkintaansa päätöksenteossa arvioidessaan 
korvausten määrää.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) On otettava huomioon pienimuotoisen 
kalastuksen ja lähivesikalastuksen 
sosioekonominen merkitys syrjäisimmille 
alueille samoin kuin tarve luoda
edellytykset sen kehitykselle.
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Perustelu

On tärkeää, että asetuksessa tunnustetaan pienimuotoisen kalastuksen ja 
lähivesikalastuksen merkitys syrjäisimpien alueiden talouden kehitykselle ja se, että tätä 
kalastuslaivaston osaa on tuettava erityisellä tavalla.

Tarkistus 7
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 
riippumattomaan arviointiin perustuva 
kertomus, johon tarvittaessa liitetään 
asiaan liittyvät lainsäädäntöehdotukset, 
jotta voitaisiin tarkistaa järjestelmää ottaen 
huomioon nykyisen asetuksen tavoitteiden 
todellinen saavuttaminen.

Perustelu

Perustetun järjestelmän ei välttämättä pidä olla ajallisesti rajoitettu, sillä 
tasoitusjärjestelmällä pyritään korvaamaan syrjäisyydestä johtuvia haittatekijöitä, jotka ovat 
rakenteellisia ja pysyviä. Tämän vuoksi ei ole perusteltua, että siihen liittyy voimassaolon 
päättymistä koskeva lauseke, toisin kuin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista 
maatalousalan erityistoimenpiteistä annetussa asetuksessa ((EY) N:o 247/2006).

Tarkistus 8
1 artiklan johdantokappale

Tällä asetuksella otetaan kaudeksi 2007–
2013 käyttöön järjestelmä, josta myönnetään 
korvausta, jäljempänä 'korvaus', seuraavien 
alueiden tiettyjen kalastustuotteiden kaupan 
pitämisessä 3 artiklassa tarkoitetuille 
toimijoille näiden alueiden erityisistä 
haitoista aiheutuvien lisäkustannusten 
korvaamiseksi:

Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
järjestelmä, josta myönnetään korvausta, 
jäljempänä 'korvaus', seuraavien 
syrjäisimpien alueiden tiettyjen 
kalastustuotteiden kaupan pitämisessä 
3 artiklassa tarkoitetuille toimijoille näiden 
alueiden erityisistä haitoista aiheutuvien 
lisäkustannusten korvaamiseksi:

Perustelu

Perustetun järjestelmän ei välttämättä pidä olla ajallisesti rajoitettu, sillä 
tasoitusjärjestelmällä pyritään korvaamaan syrjäisyydestä johtuvia haittatekijöitä, jotka ovat 
rakenteellisia ja pysyviä. Tämän vuoksi ei ole perusteltua, että siihen liittyy voimassaolon 
päättymistä koskeva lauseke, toisin kuin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista 
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maatalousalan erityistoimenpiteistä annetussa asetuksessa ((EY) N:o 247/2006).

Tarkistus 9
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 lisäkustannuksia, jotka 
johtuvat 1 artiklassa tarkoitettujen alueiden 
syrjäisestä sijainnista:

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 10
4 artiklan 4 kohdan b alakohta

b) ovat sellaisten yhteisön alusten pyytämiä, 
joita ei ole rekisteröity 1 artiklassa 
tarkoitettujen alueiden satamissa;

b) ovat sellaisten yhteisön alusten pyytämiä, 
joita ei ole rekisteröity 1 artiklassa 
tarkoitettujen alueiden satamissa, paitsi jos 
käytetään yhteisön alusten pyytämää kalaa, 
jos 1 artiklassa tarkoitettujen alueiden 
omat saaliit eivät riitä tyydyttämään 
paikallisen jalostusteollisuuden tarpeita;

Perustelu

Jos alueiden omat saaliit eivät riitä tyydyttämään paikallisen jalostusteollisuuden 
tarpeita, on sallittava kuten aikaisemmassa järjestelmässäkin mahdollisuus säännellä 
paikallisen jalostusteollisuuden hankintoja yhteisön alusten saaliiden avulla, sillä näin 
voidaan ylläpitää taloudellista toimintaa ja työllisyyttä näillä alueilla.

Tarkistus 11
5 artiklan 2 kohta

2. Korvauksessa on otettava huomioon: 2. Korvauksessa on otettava huomioon:
a) kunkin kalastustuotteen osalta 
asianomaisten alueiden erityisistä haitoista 
aiheutuvat lisäkustannukset, erityisesti 
Manner-Eurooppaan kuljettamisesta 
aiheutuvat menot;

a) kunkin kalastustuotteen osalta 
asianomaisten alueiden erityisistä haitoista 
aiheutuvat lisäkustannukset, erityisesti
Manner-Eurooppaan ja 1 artiklassa 
tarkoitettujen alueiden välillä 
kuljettamisesta aiheutuvat menot;



PA\651547FI.doc 9/12 PE 384.518v01-00

FI

b) muunlaiset julkiset tuet, jotka vaikuttavat 
lisäkustannusten tasoon.

b) kunkin kalastustuotteen osalta 1 
artiklassa tarkoitettujen alueiden sisällä 
tehtyihin kuljetuksiin liittyvät 
lisäkustannukset, jotka johtuvat niiden 
maantieteellisestä hajanaisuudesta;

ba) tuensaajien tyyppi, pienimuotoiseen 
kalastukseen ja lähivesikalastukseen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota;

bb) muunlaiset julkiset tuet, jotka 
vaikuttavat lisäkustannusten tasoon.

Perustelu

Lisäkustannusten korvaamisessa pitää ottaa huomioon myös kaupan pitäminen 
syrjäisimpien alueiden välillä. Tarkistuksella pyritään myös ottamaan huomioon 
maantieteellisesti hyvin hajanaisilla syrjäisimmillä alueilla, kuten Azoreilla ja 
Kanariansaarilla, nousseet kuljetuskustannukset paikallisten markkinoiden tukemiseksi. 
Lisäksi on arvioitava tuensaajien tyyppiä kiinnittämällä erityistä huomiota 
pienimuotoiseen kalastukseen ja lähivesikalastukseen.

Tarkistus 12
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 
eikä se saa ylittää 85:tä prosenttia Manner-
Eurooppaan ja 1 artiklassa tarkoitettujen 
alueiden välillä kuljettamisesta aiheutuvista 
kustannuksista.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ylittää tämän 
enimmäismäärän erityisissä ja 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
ilmoittamalla siitä komissiolle, jos 
elinkeinon kannattavuus ja taloudellisen 
toiminnan ja työllisyyden ylläpitäminen on 
vaarassa, noudattaen liiallisten korvausten 
estämisen periaatetta.

Perustelu

Ehdotetaan kymmenen prosentin korotusta kuljetuskustannusten ja niiden 
liitännäiskustannusten korvaamiseen, jotta voidaan korvata paremmin lisäkustannukset, jotka 
johtuvat alueiden syrjäisestä sijainnista näille alueille tarkoitettujen rakennerahastoasetusten 
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mukaisesti. Kun kyse on taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta on varmistettava, että 
jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää harkintaansa päätöksenteossa arvioidessaan 
korvausten määrää.

Tarkistus 13
5 artiklan 4 kohta

4. Korvauksen vuosittainen kokonaismäärä 
on enintään:

4. Korvauksen vuosittainen kokonaismäärä 
on enintään:

a) Azorit ja Madeira: 4 283 992 euroa a) Azorit ja Madeira: 4 855 314 euroa
b) Kanariansaaret: 5 844 076 euroa b) Kanariansaaret: 6 623 454 euroa
c) Ranskan Guyana ja Réunion: 4 868 700
euroa

c) Ranskan Guyana ja Réunion: 5 518 000
euroa

Perustelu

Vuosittaista rahoitusta nostetaan kahdella miljoonalla eurolla samalla säilyttäen 
jäsenvaltioiden väliset jakoperusteet vuoden 2003 jälkeen nousseiden kuljetus- ja 
energiakustannusten takia. Pitää ottaa huomioon myös asetuksessa varmistettu 
uudenlainen joustavuus, jolloin määrärahat voidaan hyödyntää paremmin. On 
muistettava, että rahoitus nousee näin 15 miljoonasta eurosta lähes 17 miljoonaan
euroon, joka ei sekään ole kovin paljon, kun otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden 
pysyvät rakenteelliset haittatekijät, sillä kyse on taloudellisen ja sosiaalisen koheesion 
tavoitteen saavuttamisesta.

Tarkistus 14
7 artiklan 1–3 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 kolmen
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'. 

2. Jos korvaussuunnitelma ei täytä tämän 
asetuksen vaatimuksia, komissio pyytää 
kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltiota 
mukauttamaan suunnitelmaa vastaavasti. 
Jäsenvaltion on tällöin toimitettava 
mukautettu korvaussuunnitelmansa 
komissiolle.

2. Jos korvaussuunnitelma ei täytä tämän 
asetuksen vaatimuksia, komissio pyytää 
yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltiota 
mukauttamaan suunnitelmaa vastaavasti. 
Jäsenvaltion on tällöin toimitettava 
mukautettu korvaussuunnitelmansa 
komissiolle. 
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3. Jos komissio ei reagoi kahden kuukauden 
kuluessa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
korvaussuunnitelman saatuaan, katsotaan, 
että korvaussuunnitelma on hyväksytty.

3. Jos komissio ei reagoi yhden kuukauden 
kuluessa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
korvaussuunnitelman saatuaan, katsotaan, 
että korvaussuunnitelma on hyväksytty.

Perustelu

Jotta tätä asetusta voidaan soveltaa ajoissa ja asianmukaisella tavalla vuonna 2007, vaikka 
komissio esitti ehdotuksen myöhässä, ja jotta korvaussuunnitelmat voidaan esittää ja 
hyväksyä nopeammin ehdotetaan, että kaikkia määräaikoja lyhennetään kuukaudella.

Tarkistus 15
7 a artikla (uusi)

7 a artikla
Valtiontuki

1. Komissio voi hyväksyä 
maataloustuotteiden, joihin sovelletaan 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
87, 88 ja 89 artiklan määräyksiä, 
tuotannon, jalostuksen ja kaupan 
pitämisen aloilla toimintatukia, joilla 
pyritään lieventämään syrjäisimpien 
alueiden syrjäisyydestä, saaristoluonteesta 
ja etäisestä sijainnista johtuvia 
kalatalouden tuotannon erityisrajoitteita 
syrjäisimmillä alueilla
perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.
2. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
lisärahoitusta 7 artiklassa tarkoitettujen 
korvaussuunnitelmien toteuttamiseen. 
Jäsenvaltioiden on tällöin annettava 
tiedoksi valtiontuki, jonka komissio 
hyväksyy tämän asetuksen mukaisesti 
kyseisten ohjelmien osana. Näin 
tiedoksiannettu tuki katsotaan 
perustamissopimuksen 88 artiklan 
3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti 
tiedoksiannetuksi.

Perustelu

Kuten syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavissa maatalousalan erityistoimenpiteissä, ja 
ottaen huomioon syrjäisimpien alueiden rajoitteet, on varmistettava mahdollisuus täydentää 
nykyisen asetuksen toimia valtiontuella noudattaen yhteisön valtiontukia koskevaa 
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lainsäädäntöä.

Tarkistus 16
14 artiklan 2 kohta

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 
31 päivään joulukuuta 2013.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2007.

Perustelu

Perustetun järjestelmän ei välttämättä pidä olla ajallisesti rajoitettu, sillä 
tasoitusjärjestelmällä pyritään korvaamaan syrjäisyydestä johtuvia haittatekijöitä, jotka ovat 
rakenteellisia ja pysyviä. Tämän vuoksi ei ole perusteltua, että siihen liittyy voimassaolon 
päättymistä koskeva lauseke, toisin kuin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista 
maatalousalan erityistoimenpiteistä annetussa asetuksessa ((EY) N:o 247/2006).


