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LYHYET PERUSTELUT

Yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevissa ehdotuksissa vahvistetaan YMP:n uusi 
täytäntöönpanomalli vuoden 2020 jälkeiseksi kaudeksi. Komission ehdottamaan 
uudistuspakettiin sisältyy YMP:n rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskeva ehdotus 
päätöslauselmaksi (jonka tarkoituksena on korvata nykyinen horisontaalinen asetus (EU) 
N:o 1306/2013).

REGI-valiokunta on nimittänyt Bogovičin REGI-valiokunnan lausunnon valmistelijaksi tässä 
asiassa. Valmistelija kannattaa YMP:n uudistamista koskevaa täytäntöönpanomallia, jossa 
otetaan huomioon entistä paremmin toissijaisuus ja jäsenvaltioita koskeva joustavuus 
politiikan täytäntöönpanossa, jotta YMP on lähempänä tuensaajia (jotka ovat enimmäkseen 
viljelijöitä).

Lisäksi valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että jatketaan YMP:n nykyistä 
rahoitusrakennetta, joka on jaettu kahteen pilariin, toisin sanoen Euroopan maatalouden 
tukirahastoon ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon (maaseuturahasto), 
sekä hallintoelinten rakennetta koskevaan komission ehdottamaan vakauteen.

Valmistelija ei kuitenkaan ole varma, johtaako uusi täytäntöönpanomalli yksinkertaistamiseen 
ja byrokratian vähentämiseen. YMP:n tuensaajien kannalta useita osatekijöitä mahdollisesti 
yksinkertaistetaan, mutta varmaa ei ole, että yksinkertaistaminen koskee tiettyjä alueellisia 
ja kansallisia hallintoja, joiden on pantava täytäntöön uusi tulosperusteinen politiikka. 
Valmistelija Bogovič on myös huolissaan siitä, että on haasteellista määritellä 
suoritusindikaattorit ja seurata niitä ja että niiden strateginen rooli saatettaisiin nähdä 
pikemminkin valvontavälineenä erityisesti vuotuisen tuloksellisuuden tarkastamis- ja 
hyväksymismenettelyn (52 artikla) yhteydessä.

Tämän seurauksena valmistelija ehdottaa muiden tärkeiden näkökohtien ohella seuraavia 
muutoksia komission ehdotukseen:

– koska tuloksellisuuden seuranta ja loogisesti myös saatavilla olevien tietojen luotettavuus 
voivat yhtä hyvin lisätä YMP:n täytäntöönpanon monimutkaisuutta ja muuttaa joidenkin 
hallintoelinten roolia, valmistelija katsoo, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti 
omaksuu näkyvämmän roolin tiettyjen säännösten täytäntöönpanoon liittyvissä 
keskusteluissa (toisin sanoen 52 ja 53 artikla)

– jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus, valmistelija katsoo, että tiettyjen 
yksityiskohtien olisi oltava osa perusasetusta sen sijaan, että ne katetaan 
täytäntöönpanosäännöksissä (39 artikla)

– YMP:n uutta täytäntöönpanomallia ei voida soveltaa vuonna 2021 vaan todennäköisesti 
vasta vuonna 2023 ja sen vuoksi tarvitaan YMP:n nykyisten ja tulevien säännösten välillä 
pidempi siirtymäkausi (104 artikla)

– tuensaajan kuolema, tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan ja muut 
perustellut tapaukset, jotka jäsenvaltiot ovat määritelleet YMP:n strategiasuunnitelmissaan, 
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olisi sisällytettävä poikkeuksiin, jotka liittyvät ylivoimaisen esteen tapauksiin ja 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin (3 artikla)

– koska suhteellisuusperiaate on yksi varainhoitoasetuksen johtavia periaatteita, tämä 
periaate on säilytettävä nykyisissä ehdotuksissa – pääasiassa silloin, kun ne liittyvät 
viljelijöiden hallinnolliseen rasitteeseen, toimivaltaisiin viranomaisiin ja 
hyväksyntämenettelyihin (johdanto-osan 47 kappale, 9 artikla, 10 artikla). 

Lopuksi valmistelija Bogovič katsoo, että on tärkeää säilyttää Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston ja rakennerahastojen väliset synergiat maaseutualueiden 
eduksi. Täydentävyys on varmistettava ja kaikkia lainsäädännöllisiä esteitä on vältettävä. 

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 
kansalaisilla kestävän maataloustuotannon 
osalta olevia huolenaiheita.

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 
kansalaisilla kestävän maataloustuotannon 
osalta olevia huolenaiheita ja maaseudun 
kehittämistä.

Perustelu

Maaseudun kehittäminen on kiinteä osa YMP:tä, ja se olisi sisällytettävä tavoitteisiin, joiden 
tarkoituksena on puuttua kansalaisten huolenaiheisiin.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden olisi 
pidättäydyttävä laatimasta sääntöjä, jotka 
tekevät maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston käytöstä edunsaajille 
monimutkaisempaa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Olisi annettava säännökset 
maksajavirastojen ja koordinointielinten 
hyväksymisestä jäsenvaltioiden toimesta, 
menettelyjen vahvistamisesta tarvittavien 
johdon vahvistuslausumien ja vuotuisten 
tuloksellisuuskertomusten saamiseksi, 
hallinto- ja valvontajärjestelmien sekä 
raportointijärjestelmien varmentamisen 
hankkimisesta sekä tilitysten 
todentamisesta riippumattomien 
tarkastuselinten toimesta. Lisäksi jotta 
varmistetaan kansallisella tasolla tehtäviä 
tarkastuksia koskevan järjestelmän 
avoimuus erityisesti lupa-, validointi- ja 
maksumenettelyjen osalta ja vähennetään 
hallinnollista ja tarkastuksiin liittyvää työtä 
sekä komission yksiköiltä että niiltä 
jäsenvaltioilta, joissa jokainen yksittäinen 
maksajavirasto on hyväksyttävä, olisi 
rajoitettava niiden viranomaisten ja elinten 
lukumäärää, joille kyseiset tehtävät 
siirretään, kunkin jäsenvaltion 
valtiosäännön mukaiset säännökset 
huomioon ottaen.

(9) Olisi annettava säännökset 
maksajavirastojen ja koordinointielinten 
hyväksymisestä jäsenvaltioiden toimesta, 
menettelyjen vahvistamisesta tarvittavien 
johdon vahvistuslausumien ja vuotuisten 
tuloksellisuuskertomusten saamiseksi, 
hallinto- ja valvontajärjestelmien sekä 
raportointijärjestelmien varmentamisen 
hankkimisesta sekä tilitysten 
todentamisesta riippumattomien 
tarkastuselinten toimesta. Viljelijöille olisi 
tarjottava taloudellista korvausta kaikista 
maksajavirastojen maksuviivästyksistä, 
jotka johtuvat hallinnollisista virheistä. 
Lisäksi jotta varmistetaan kansallisella 
tasolla tehtäviä tarkastuksia koskevan 
järjestelmän avoimuus erityisesti lupa-, 
validointi- ja maksumenettelyjen osalta ja 
vähennetään hallinnollista ja tarkastuksiin 
liittyvää työtä sekä komission yksiköiltä 
että niiltä jäsenvaltioilta, joissa jokainen 
yksittäinen maksajavirasto on 
hyväksyttävä, olisi rajoitettava niiden 
viranomaisten ja elinten lukumäärää, joille 
kyseiset tehtävät siirretään, kunkin 
jäsenvaltion valtiosäännön mukaiset 
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säännökset huomioon ottaen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jos jäsenvaltio hyväksyy useamman 
kuin yhden maksajaviraston, sen pitäisi 
nimetä yksi julkinen koordinointielin, joka 
varmistaa rahastojen hallinnoinnin 
johdonmukaisuuden, toimii yhteystahona 
komission ja hyväksyttyjen 
maksajavirastojen välillä sekä varmistaa, 
että komission eri maksajavirastojen 
toimista pyytämät tiedot toimitetaan 
viipymättä. Koordinointielimen olisi myös 
toteutettava ja koordinoitava toimia 
kansallisella tasolla havaittujen 
yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi 
ja toimitettava komissiolle tietoja 
mahdollisista jatkotoimista.

(10) Jos jäsenvaltio hyväksyy useamman 
kuin yhden maksajaviraston, sen pitäisi 
nimetä yksi julkinen koordinointielin, joka 
varmistaa rahastojen hallinnoinnin 
johdonmukaisuuden, toimii yhteystahona 
komission ja hyväksyttyjen 
maksajavirastojen välillä sekä varmistaa, 
että komission eri maksajavirastojen 
toimista pyytämät tiedot toimitetaan 
viipymättä. Koordinointielimen olisi myös 
toteutettava ja koordinoitava toimia 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
havaittujen yleisluonteisten puutteiden 
korjaamiseksi ja toimitettava komissiolle 
tietoja mahdollisista jatkotoimista. 
Suhteissaan viljelijöihin 
maksajavirastojen olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan menettelyjä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia 
enimmäismääriä, olisi säilytettävä 
rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien 
tasoa mukautetaan. Olisi kuitenkin 
poistettava 2000 euron kynnysarvo. Olisi 
säilytettävä maatalousalan kriisivaraus, 
jotta voidaan tukea maatalousalaa 
markkinamuutoksissa tai merkittävissä 
kriiseissä, jotka vaikuttavat 

(14) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia 
enimmäismääriä, olisi säilytettävä 
rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien 
tasoa mukautetaan. Olisi kuitenkin 
poistettava 2000 euron kynnysarvo. Olisi 
säilytettävä maatalousalan kriisivaraus, 
jotta voidaan tukea maatalousalaa 
markkinamuutoksissa tai merkittävissä 
kriiseissä, jotka vaikuttavat 
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maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi 
varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaan sitomatta olevia 
määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan 
seuraavan varainhoitovuoden aikana 
käytettäväksi. Jotta täytäntöönpanoa 
tuensaajien ja kansallisten hallintojen 
osalta yksinkertaistetaan merkittävästi, 
olisi käytettävä siirtomekanismia, jolla 
käytettäisiin vuonna 2020 perustetun 
maatalousalan kriisivarauksen 
mahdollisesti käyttämättömät varat. Tämän 
vuoksi 12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan 
on tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan 
maatalousalan kriisivarauksen sitomatta 
olevien määrärahojen siirtäminen ilman 
aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien 
maatalousalan kriisivarauksen 
rahoitukseen. Varainhoitovuoden 2020 
osalta tarvitaan lisäksi toinen poikkeus, 
sillä vuoden 2020 lopussa käytettävissä 
olevat kriisivarauksen käyttämättömät 
varat olisi siirrettävä kokonaisuudessaan 
uuden maatalousalan kriisivarauksen 
vastaavaan budjettikohtaan vuodelle 
2021, ilman että ne palautettaisiin 
budjettikohtiin, jotka kattavat YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaiset suorien 
tukien tukitoimet.

maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi 
varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaan sitomatta olevia 
määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan 
seuraavan varainhoitovuoden aikana 
käytettäväksi. Jotta täytäntöönpanoa 
tuensaajien ja kansallisten hallintojen 
osalta yksinkertaistetaan merkittävästi, 
olisi käytettävä siirtomekanismia, jolla 
käytettäisiin vuonna 2020 perustetun 
maatalousalan kriisivarauksen 
mahdollisesti käyttämättömät varat. Tämän 
vuoksi 12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan 
on tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan 
maatalousalan kriisivarauksen sitomatta 
olevien määrärahojen siirtäminen ilman 
aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien 
maatalousalan kriisivarauksen 
rahoitukseen. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta kansallisten viranomaisten ja 
viljelijöiden hallinnollinen ja rasite ei 
muodostuisi liialliseksi, olisi säädettävä, 
että edelliseltä varainhoitovuodelta 
siirrettäviä sellaisia määriä, joihin 
sovelletaan rahoituskuria, ei korvata, jos 
rahoituskuria sovelletaan toisena 
peräkkäisenä vuonna (vuosi N + 1) tai jos 
sitomatta olevien määrärahojen 
kokonaismäärä on vähemmän kuin 

(15) Jotta kansallisten viranomaisten ja 
viljelijöiden hallinnollinen ja rasite ei 
muodostuisi liialliseksi ja jotta menettelyjä 
voidaan yksinkertaistaa mahdollisimman 
paljon, olisi säädettävä, että edelliseltä 
varainhoitovuodelta siirrettäviä sellaisia 
määriä, joihin sovelletaan rahoituskuria, ei 
korvata, jos rahoituskuria sovelletaan 
toisena peräkkäisenä vuonna (vuosi N + 1) 
tai jos sitomatta olevien määrärahojen 
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0,2 prosenttia maataloustukirahaston 
vuotuisesta enimmäismäärästä.

kokonaismäärä on vähemmän kuin 
0,2 prosenttia maataloustukirahaston 
vuotuisesta enimmäismäärästä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta komissio saisi keinot 
hallinnoida maatalousmarkkinoita, 
helpottaa maatalousmenojen seurantaa ja 
seurata maatalousresursseja keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä, olisi säädettävä 
maatalousmeteorologisen järjestelmän 
käytöstä ja satelliittien tuottaman datan 
hankkimisesta ja parantamisesta.

(21) Jotta komissio saisi keinot 
hallinnoida maatalousmarkkinoita, 
helpottaa maatalousmenojen seurantaa, 
arvioida ja tarjota ajoissa apua 
luonnonkatastrofeihin reagoitaessa ja 
seurata maatalousresursseja keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä, olisi säädettävä 
maatalousmeteorologisen järjestelmän 
käytöstä ja satelliittien tuottaman datan 
hankkimisesta ja parantamisesta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) YMP:n uuden 
täytäntöönpanomallin arkkitehtuurin ja 
keskeisten ominaisuuksien mukaisesti 
jäsenvaltioiden unionin rahoituksen osalta 
suorittamien maksujen tukikelpoisuuden ei 
enää pitäisi riippua yksittäisille tuensaajille 
suoritettujen maksujen laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta. Asetuksessa 
(EU)…/… [YMP:n strategiasuunnitelma 
-asetus] tarkoitettujen tukitoimityyppien 
osalta jäsenvaltioiden maksujen tulisi olla 
tukikelpoisia, jos ne voidaan täsmäyttää 
vastaavaan tuotokseen ja jos ne ovat 
sovellettavien unionin perusvaatimusten 
mukaisia.

(25) YMP:n uuden 
täytäntöönpanomallin arkkitehtuurin ja 
keskeisten ominaisuuksien mukaisesti 
jäsenvaltioiden unionin rahoituksen osalta 
suorittamien maksujen tukikelpoisuuden ei 
enää pitäisi riippua yksittäisille tuensaajille 
suoritettujen maksujen laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta. Asetuksessa 
(EU)…/… [YMP:n strategiasuunnitelma 
-asetus] tarkoitettujen tukitoimityyppien 
osalta jäsenvaltioiden maksujen tulisi olla 
tukikelpoisia, jos ne voidaan täsmäyttää 
vastaavaan tuotokseen ja jos ne ovat 
sovellettavien unionin perusvaatimusten 
mukaisia. On korostettava, että YMP:n 
uusi täytäntöönpanomalli ei saisi poistaa 
tarvetta tarkistaa menojen laillisuutta ja 
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asianmukaisuutta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi lähetettävä 
komissiolle vuotuinen tilitys ja vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta 
viimeistään 15 päivänä helmikuuta vuonna 
N+1. Jos näitä asiakirjoja ei lähetetä eikä 
komissio näin ollen pysty hyväksymään 
tilejä kyseisen maksajaviraston osalta tai 
tarkastamaan menojen tukikelpoisuutta 
raportoituihin tuotoksiin nähden, 
komissiolla olisi oltava valta keskeyttää 
kuukausimaksut ja neljännesvuosittaiset 
korvaukset siihen saakka, kunnes puuttuvat 
asiakirjat on vastaanotettu.

(28) Jäsenvaltioiden olisi lähetettävä 
komissiolle vuotuinen tilitys ja vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta 
viimeistään 15 päivänä huhtikuuta vuonna 
N+1. Jos näitä asiakirjoja ei lähetetä eikä 
komissio näin ollen pysty hyväksymään 
tilejä kyseisen maksajaviraston osalta tai 
tarkastamaan menojen tukikelpoisuutta 
raportoituihin tuotoksiin nähden, 
komissiolla olisi oltava valta keskeyttää 
kuukausimaksut ja neljännesvuosittaiset 
korvaukset siihen saakka, kunnes puuttuvat 
asiakirjat on vastaanotettu.

Perustelu

Tuloksellisuuskertomuksen laatimista, varmentamista ja seurantakomiteamenettelyä koskeva 
neljän kuukauden määräaika voi olla haastava. Se on lyhyempi kuin nykyinen toisen pilarin 
mukainen raportoinnin määräaika, ja siksi vuotuisen tilinpäätöksen sekä YMP:n 
strategiasuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevien vuotuisten tuloksellisuuskertomusten 
lähettämisen päivämääräksi ehdotetaan huhtikuun 15. päivää vuonna N+1.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän nykyiset keskeiset 
osat, erityisesti viljelylohkojen 
tunnistusjärjestelmää, 
paikkatietoperusteista ja eläinperusteista 
hakujärjestelmää, tukioikeuksien 

(47) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän nykyiset keskeiset 
osat, erityisesti viljelylohkojen 
tunnistusjärjestelmää, 
paikkatietoperusteista ja eläinperusteista 
hakujärjestelmää, tukioikeuksien 
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tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, 
tuensaajien tunnistetietojen 
kirjaamisjärjestelmää sekä valvonta- ja 
seuraamusjärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä. 
Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa 
käytettävä Copernicus-ohjelmasta saatavia 
dataa ja informaatiotuotteita Galileo- ja 
EGNOS-tietoteknologian lisäksi 
varmistaakseen, että kaikkialla unionissa 
on saatavilla kattavaa ja vertailukelpoista 
dataa maatalouden ympäristö- ja 
ilmastopolitiikan seurantaa varten ja 
Copernicus Sentinel -satelliittien 
hankkiman täyden, vapaan ja avoimen 
datan ja tiedon käytön edistämiseksi. 
Yhdennettyyn järjestelmään olisi tämän 
vuoksi sisällyttävä myös 
pinta-alamonitorointijärjestelmä.

tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, 
tuensaajien tunnistetietojen 
kirjaamisjärjestelmää sekä valvonta- ja 
seuraamusjärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä 
asianmukaisella tasolla samalla kun 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
suhteellisuusperiaate ja tarve olla 
aiheuttamatta tarpeettomia hallinnollisia 
rasitteita viljelijöille ja hallintoelimille. 
Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa 
käytettävä Copernicus-ohjelmasta saatavia 
dataa ja informaatiotuotteita Galileo- ja 
EGNOS-tietoteknologian lisäksi 
varmistaakseen, että kaikkialla unionissa 
on saatavilla kattavaa ja vertailukelpoista 
dataa maatalouden ympäristö- ja 
ilmastopolitiikan seurantaa varten ja 
Copernicus Sentinel -satelliittien 
hankkiman täyden, vapaan ja avoimen 
datan ja tiedon käytön edistämiseksi. 
Yhdennettyyn järjestelmään olisi tämän 
vuoksi sisällyttävä myös 
pinta-alamonitorointijärjestelmä.

Perustelu

Koska suhteellisuusperiaate on yksi rahoituspalveluasetuksen johtavista periaatteista, se on 
säilytettävä tässä roolissa myös horisontaaliasetusta koskevassa ehdotuksessa. Tässä 
tapauksessa ovat kyseessä viljelijöitä ja hallintoelimiä koskevat hallinnolliset rasitteet.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’hallintojärjestelmillä’ tämän 
asetuksen II osaston II luvussa tarkoitettuja 
hallintoelimiä sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EU) .../... 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
säädettyjä unionin perusvaatimuksia, 
asetuksen (EU) …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma-asetus] 121 artiklassa 
tarkoitettua vuotuista 

b) ’hallintojärjestelmillä’ tämän 
asetuksen II osaston II luvussa tarkoitettuja 
hallintoelimiä, 9 artiklassa määriteltyä 
toimivaltaista viranomaista lukuun 
ottamatta, sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] säädettyjä 
unionin perusvaatimuksia, asetuksen (EU) 
…/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 
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tuloksellisuuskertomusta varten käyttöön 
otettu raportointijärjestelmä mukaan 
luettuna;

121 artiklassa tarkoitettua vuotuista 
tuloksellisuuskertomusta varten käyttöön 
otettu raportointijärjestelmä mukaan 
luettuna;

Perustelu

Kun otetaan käyttöön käsite ”hallintojärjestelmä”, joka kattaa ”hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä” laajemman alueen horisontaaliasetuksen tasolla, mennään unionin 
perusvaatimuksia pidemmälle. Hallinto on laajempaa kuin hallinnointi, ja näin ollen 
esimerkiksi toimivaltainen viranomainen kuuluu hallintoelimiin.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tilaan merkittävällä tavalla 
vaikuttava ankara luonnonmullistus;

a) tilaan merkittävällä tavalla 
vaikuttava luonnonmullistus;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tuensaajan kuolema;

Perustelu

Nykyiseen 3 artiklan sanamuotoon ei sisälly ylivoimaisena esteenä tuensaajan kuolemaa tai 
hänen pitkäaikaista kyvyttömyyttään harjoittaa ammattiaan, joita pidetään nykyään 
ylivoimaisina esteinä asetuksessa 1306/2013. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
laajentaa sellaisten tilanteiden luetteloa, joita pidetään ylivoimaisina esteinä niiden YMP:n 
strategisissa suunnitelmissa, jotka komissio on hyväksynyt.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d b) tuensaajan pitkäaikainen 
kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan.

Perustelu

Nykyiseen 3 artiklan sanamuotoon ei sisälly ylivoimaisena esteenä tuensaajan kuolemaa tai 
hänen pitkäaikaista kyvyttömyyttään harjoittaa ammattiaan, joita pidetään nykyään 
ylivoimaisina esteinä asetuksessa 1306/2013. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
laajentaa sellaisten tilanteiden luetteloa, joita pidetään ylivoimaisina esteinä niiden YMP:n 
strategisissa suunnitelmissa, jotka komissio on hyväksynyt.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan määrittelemät 
muut perustellut tapaukset.

Perustelu

Nykyiseen 3 artiklan sanamuotoon ei sisälly ylivoimaisena esteenä tuensaajan kuolemaa tai 
hänen pitkäaikaista kyvyttömyyttään harjoittaa ammattiaan, joita pidetään nykyään 
ylivoimaisina esteinä asetuksessa 1306/2013. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
laajentaa sellaisten tilanteiden luetteloa, joita pidetään ylivoimaisina esteinä niiden YMP:n 
strategisissa suunnitelmissa, jotka komissio on hyväksynyt.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahasto pannaan täytäntöön 
jäsenvaltioiden ja unionin väliseen 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
kautta. Siitä rahoitetaan unionin 
rahoitusosuus asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 4 

Maaseuturahasto pannaan täytäntöön 
jäsenvaltioiden ja unionin väliseen 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
kautta. Siitä rahoitetaan unionin 
rahoitusosuus asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 4 
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luvussa tarkoitettuihin YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaisiin 
maaseudun kehittämisen tukitoimiin.

luvussa tarkoitettuihin YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaisiin 
maaseudun kehittämisen tukitoimiin ja 
112 artiklan mukaisiin toimiin.

Perustelu

Maaseuturahastosta rahoitetaan jäsenvaltioiden aloitteesta myös tekniseen tukeen liittyvät 
toimet.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) sellaisten paikallisten 
maaseutuyhteisöjen ja muiden vastaavien 
paikallisten toimijoiden välilliset 
kustannukset ja suorat 
henkilöstökustannukset, jotka panevat 
täytäntöön Leader-aloitteen tukitoimia, 
joihin viitataan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 
paikallisyhteisöjen omina 
kehittämishankkeina;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) Komissio antaa joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän artiklan 
täytäntöönpanosta.

Perustelu

Toistaiseksi raportointi koskee ainoastaan tämän artiklan e alakohtaa (44 artiklan 
mukaisesti).
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden 
viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 
5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa 
tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja 
valvonnasta.

Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden tai 
alueiden viranomaisia tai elimiä, jotka 
vastaavat 5 artiklan 2 kohdassa ja 
6 artiklassa tarkoitettujen menojen 
hallinnoinnista ja valvonnasta.

Perustelu

Maksajavirastot voivat toimia myös alueellisella tasolla, joten tämä olisi myös otettava 
huomioon.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
maksajavirastoiksi viranomaisia tai elimiä, 
joilla on hallintorakenne ja sisäisen 
valvonnan järjestelmä, jotka riittävät 
takaamaan maksujen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden sekä asianmukaisen 
kirjanpidon. Tätä varten maksajavirastojen 
on täytettävä komission 10 artiklan 
1 kohdan a alakohdan nojalla vahvistamat 
hyväksynnän vähimmäisedellytykset, jotka 
koskevat sisäistä ympäristöä, 
valvontatoimia, tiedotusta ja viestintää sekä 
seurantaa.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
maksajavirastoiksi viranomaisia tai elimiä, 
joilla on hallintorakenne ja sisäisen 
valvonnan järjestelmä, jotka riittävät 
takaamaan maksujen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden sekä asianmukaisen 
kirjanpidon. Tätä varten maksajavirastojen 
on täytettävä komission 10 artiklan 
1 kohdan a alakohdan nojalla vahvistamat 
hyväksynnän vähimmäisedellytykset, jotka 
koskevat sisäistä ympäristöä, 
valvontatoimia, tiedotusta ja viestintää sekä 
seurantaa. Komissio antaa vuoden 2023 
loppuun mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
maksajavirastojärjestelmän toimintaa 
koskevan kertomuksen, johon liitetään 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) 2018/... [uusi 
varainhoitoasetus], jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, 63 artiklan 5 ja 
6 kohdan soveltamiseksi hyväksytystä 
maksajavirastosta vastaavan henkilön on 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 
15 päivänä helmikuuta seuraavat tiedot:

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) 2018/... [uusi 
varainhoitoasetus], jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, 63 artiklan 5 ja 
6 kohdan soveltamiseksi hyväksytystä 
maksajavirastosta vastaavan henkilön on 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 
15 päivänä huhtikuuta seuraavat tiedot:

Perustelu

Tuloksellisuuskertomuksen laatimista, varmentamista ja seurantakomiteamenettelyä koskeva 
neljän kuukauden määräaika voi olla haastava. Sen vuoksi vuotuisen tilinpäätöksen ja 
vuotuisten tuloksellisuuskertomuksen sekä johdon vahvistuslausuman lähettämisen 
päivämääräksi ehdotetaan huhtikuun 15. päivää vuonna N+1.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi poikkeuksellisesti jatkaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
15 päiväksi helmikuuta asetettua 
määräaikaa 1 päivään maaliskuuta 
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä, siten 
kuin varainhoitoasetuksen 63 artiklan 
7 kohdassa säädetään.

Komissio voi poikkeuksellisesti jatkaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
15 päiväksi huhtikuuta asetettua 
määräaikaa 1 päivään kesäkuuta 
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä, siten 
kuin varainhoitoasetuksen 63artiklan 
7 kohdassa säädetään.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) toimivaltaiselle viranomaiselle 
tämän luvun nojalla osoitettujen tehtävien 
suorittamisesta.

d) toimivaltaiselle viranomaiselle 
tämän artiklan nojalla osoitettujen 
tehtävien suorittamisesta 
suhteellisuusperiaate huomioon ottaen.

Perustelu

Koska suhteellisuusperiaate on yksi rahoituspalveluasetuksen johtavista periaatteista, se on 
säilytettävä tässä roolissa myös horisontaaliasetusta koskevassa ehdotuksessa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tehtävä virallinen päätös maksajaviraston 
ja koordinointielimen hyväksynnän 
myöntämisestä tai, sen jälkeen kun 
hyväksyntää on tarkasteltu uudelleen, 
hyväksynnän peruuttamisesta komission 
10 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti vahvistamien 
hyväksymisperusteiden perusteella. 
Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava komissiolle hyväksynnöistä ja 
niiden peruuttamisista.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tehtävä virallinen päätös maksajaviraston 
ja koordinointielimen hyväksynnän 
myöntämisestä tai, sen jälkeen kun 
hyväksyntää on tarkasteltu uudelleen, 
hyväksynnän peruuttamisesta komission 
10 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti vahvistamien 
hyväksymisperusteiden perusteella 
suhteellisuusperiaate huomioon ottaen. 
Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava komissiolle hyväksynnöistä ja 
niiden peruuttamisista.

Perustelu

Koska suhteellisuusperiaate on yksi rahoituspalveluasetuksen johtavista periaatteista, se on 
säilytettävä tässä roolissa myös horisontaaliasetusta koskevassa ehdotuksessa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) menettelyt maksajavirastojen ja 
koordinointielinten hyväksynnän 
myöntämiseksi, peruuttamiseksi ja 
uudelleen tarkastelemiseksi sekä 
maksajavirastojen hyväksynnän 
valvomiseksi;

a) menettelyt maksajavirastojen ja 
koordinointielinten hyväksynnän 
myöntämiseksi, peruuttamiseksi ja 
uudelleen tarkastelemiseksi sekä 
maksajavirastojen hyväksynnän 
valvomiseksi suhteellisuusperiaate 
huomioon ottaen;

Perustelu

Koska suhteellisuusperiaate on yksi rahoituspalveluasetuksen johtavista periaatteista, se on 
säilytettävä tässä roolissa myös horisontaaliasetusta koskevassa ehdotuksessa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos sertifiointivirastoja hyväksytään 
enemmän kuin yksi, jäsenvaltio voi 
nimetä myös kansallisen julkisen 
koordinointielimen, jonka tehtäväksi se 
antaa koordinoinnin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maataloustukirahaston menojen 
vuotuinen enimmäismäärä muodostuu sille 
asetuksen (EU, Euratom) [COM(2018) 
322 final] mukaisesti vahvistetuista 
enimmäismääristä.

1. Maataloustukirahaston menojen 
vuotuinen enimmäismäärä muodostuu sille 
jäsenvaltioita rajoittavan asetuksen (EU, 
Euratom) [COM(2018) 322 final] 
mukaisesti vahvistetuista 
enimmäismääristä.

Perustelu

On erittäin tärkeää asettaa jäsenvaltioille rajoitukset maksuille, jotta ei voi käydä niin, että 
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varoja ensimmäisenä käyttävät jäsenvaltiot saavat niitä eniten.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 12 artiklan 
2 kohdan d alakohdassa säädetään, 
vuoden 2020 lopussa käytettävissä oleva 
kriisivarauksen käyttämättä jäänyt määrä 
siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 
2021, eikä sitä palauteta sellaisiin 
budjettikohtiin, jotka koskevat 5 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
toimia, ja se varataan maatalousalan 
kriisivarauksen rahoitukseen.

Poistetaan.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mukautusastetta sovelletaan ainoastaan 
yli 2 000 euron suuruisiin suoriin tukiin, 
jotka myönnetään viljelijöille vastaavana 
kalenterivuonna.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen kalenterivuoden, jota 
mukautusaste koskee, joulukuun 1 päivään 
asti komissio voi käytettävissään olevien 
uusien tietojen perusteella hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla tarkistetaan 

2. Sen kalenterivuoden, jota 
mukautusaste koskee, marraskuun 
1 päivään asti komissio voi käytettävissään 
olevien uusien tietojen perusteella 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
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1 kohdan mukaisesti vahvistettua 
mukautusastetta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
101 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

tarkistetaan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettua mukautusastetta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
101 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Perustelu

Kansallinen rahoituskurin mukautusasteen tarkistaminen on tehtävä niin aikaisin, että maksut 
voidaan suorittaa ajoissa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vuonna 2021: 1 prosentti 
tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on 
osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan 
koko suunnitelmakaudeksi;

a) vuonna 2021: 2 prosenttia 
tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on 
osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan 
koko suunnitelmakaudeksi; 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vuonna 2022: 1 prosentti 
tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on 
osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan 
koko suunnitelmakaudeksi;

b) vuonna 2022: 2 prosenttia 
tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on 
osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan 
koko suunnitelmakaudeksi;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vuonna 2023: 1 prosentti 
tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on 
osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan 

c) vuonna 2023: 2 prosenttia 
tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on 
osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan 
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koko suunnitelmakaudeksi; koko suunnitelmakaudeksi;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennakkomaksuista kertyvät korot 
osoitetaan asianomaiseen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan, ja ne vähennetään 
lopullisessa menoilmoituksessa 
ilmoitettavien julkisten menojen määrästä.

4. Ennakkomaksuista kertyvät korot 
osoitetaan asianomaiseen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan tai alueelliseen 
tukitoimiohjelmaan, ja ne vähennetään 
lopullisessa menoilmoituksessa 
ilmoitettavien julkisten menojen määrästä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin YMP:n 
strategiasuunnitelmalle suoritetaan 
välimaksuja. Välimaksut lasketaan 
soveltamalla kunkin tukitoimityypin 
rahoitusosuustasoa julkisiin menoihin 
asetuksen (EU) …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 85 artiklan 
mukaisesti.

1. Kullekin YMP:n 
strategiasuunnitelmalle tai tarvittaessa 
alueelliselle tukitoimiohjelmalle 
suoritetaan välimaksuja. Välimaksut 
lasketaan soveltamalla kunkin 
tukitoimityypin rahoitusosuustasoa 
julkisiin menoihin asetuksen (EU) …/… 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
85 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rahoitusvälineitä pannaan 
täytäntöön asetuksen (EU) .../... [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 52 artiklan 
mukaisesti, menoilmoitukseen on 

3. Jos rahoitusvälineitä pannaan 
täytäntöön asetuksen (EU) .../... [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 53 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, menoilmoitukseen 
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sisällytettävä hallintoviranomaisen [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetuksen (EU) .../... 
rahoitusvälineiden tukikelpoisuussääntöjä 
koskevan 74 artiklan 5] kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla 
lopullisille vastaanottajille maksamat 
kokonaismäärät tai, jos on kyse 
vakuuksista, hallintoviranomaisen 
vakuussopimusten mukaisesti varaamat 
määrät.

on sisällytettävä hallintoviranomaisen 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetuksen 
(EU) .../... rahoitusvälineiden 
tukikelpoisuussääntöjä koskevan 
74 artiklan 5] kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla lopullisille 
vastaanottajille maksamat kokonaismäärät 
tai, jos on kyse vakuuksista, kyseessä 
olevan hallintoviranomaisen 
vakuussopimusten mukaisesti varaamat 
määrät.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jos rahoitusvälineitä otetaan 
pannaan täytäntöön asetuksen (EU) .../... 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
52 artiklan mukaisesti, menoilmoitukset, 
joihin sisältyy rahoitusvälineiden menoja, 
on toimitettava seuraavasti:

4. Jos rahoitusvälineitä otetaan 
pannaan täytäntöön asetuksen (EU) .../... 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
menoilmoitukset, joihin sisältyy 
rahoitusvälineiden menoja, on toimitettava 
seuraavasti:

Perustelu

Olisi viitattava yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 53 artiklan 2 kohtaan, joka koskee 
hallintoviranomaisen vastuulla hallinnoitavia rahoitusvälineitä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Saatuaan YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
koskevan viimeisen vuotuisen 
tuloksellisuuskertomuksen komissio 
suorittaa käytettävissä olevien 
määrärahojen rajoissa loppumaksun 
maaseuturahaston tukitoimityyppejä 

1. Saatuaan YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
koskevan viimeisen vuotuisen 
tuloksellisuuskertomuksen komissio 
suorittaa käytettävissä olevien 
määrärahojen rajoissa loppumaksun 
maaseuturahaston tukitoimityyppejä 
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koskevan voimassa olevan 
rahoitussuunnitelman, asianomaisen 
strategiasuunnitelman viimeisen 
täytäntöönpanovuoden tilityksen sekä 
vastaavien tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevien päätösten 
perusteella. Tilitys on toimitettava 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 80 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetusta menojen 
viimeisestä tukikelpoisuuspäivästä, ja sen 
on katettava hyväksytyn maksajaviraston 
menojen viimeiseen tukikelpoisuuspäivään 
asti toteuttamat menot.

koskevan voimassa olevan 
rahoitussuunnitelman, asianomaisen 
strategiasuunnitelman tai tarvittaessa 
alueellisen tukitoimiohjelman viimeisen 
täytäntöönpanovuoden tilityksen sekä 
vastaavien tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevien päätösten 
perusteella. Tilitys on toimitettava 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 80 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetusta menojen 
viimeisestä tukikelpoisuuspäivästä, ja sen 
on katettava hyväksytyn maksajaviraston 
menojen viimeiseen tukikelpoisuuspäivään 
asti toteuttamat menot.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vapauttaa ilman eri 
toimenpiteitä YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisältyviin 
maaseudun kehittämisen tukitoimiin 
liittyvän talousarviositoumuksen osan, jota 
ei ole käytetty ennakko- tai välimaksuihin 
tai josta ei ole jätetty komissiolle 
30 artiklan 3 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttävää menoilmoitusta 
toteutetuista menoista, viimeistään 
talousarviositoumuksen tekemistä 
seuraavan toisen vuoden 31 päivänä 
joulukuuta.

1. Komissio vapauttaa ilman eri 
toimenpiteitä YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisältyviin 
maaseudun kehittämisen tukitoimiin 
liittyvän talousarviositoumuksen osan, jota 
ei ole käytetty ennakko- tai välimaksuihin 
tai josta ei ole jätetty komissiolle 
30 artiklan 3 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttävää menoilmoitusta 
toteutetuista menoista, viimeistään 
talousarviositoumuksen tekemistä 
seuraavan kolmannen vuoden 31 päivänä 
joulukuuta.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus
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Edellä 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa 
tarkoitettuihin menoihin voidaan myöntää 
unionin rahoitusta vain, jos

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa 
tarkoitettuihin menoihin voidaan myöntää 
unionin rahoitusta vain, jos hyväksytty 
maksajavirasto on ne toteuttanut ja jos

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksytty maksajavirasto on ne 
toteuttanut,

Poistetaan.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteaa 52 artiklassa 
tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden 
tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä, 
että ilmoitettujen menojen ja niihin 
liittyvää ilmoitettua tuotosta vastaavan 
määrän välinen erotus on yli 50 prosenttia, 
eikä jäsenvaltio esitä asianmukaisesti 
perusteltuja syitä, komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 
30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen 
maksaminen.

Jos komissio toteaa 52 artiklassa 
tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden 
tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä, 
että ilmoitettujen menojen ja niihin 
liittyvää ilmoitettua tuotosta vastaavan 
määrän välinen erotus on yli 50 prosenttia 
[YMP:n strategiasuunnitelma-asetuksen] 
68 artiklan soveltamisalaan 
kuulumattomista tukitoimista, eikä 
jäsenvaltio esitä perusteltuja syitä, 
komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 
30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen 
maksaminen.

Perustelu

Tarvitaan todellista joustoa siinä, että komissio voi ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
perustelut. Esimerkiksi vakavat sääolosuhteet ovat syitä, jotka on otettava aina huomioon.
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta maksujen keskeyttämisastetta 
koskevilla säännöillä.

Poistetaan.

Perustelu

Maksujen keskeyttämistä koskevat säännöt olisi vahvistettava tässä asetuksessa. Näin ollen 
tämä alakohta olisi poistettava.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan toimintasuunnitelmia ja 
toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä 
koskevat tarkemmat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Toimintasuunnitelmia ja 
toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt, [jotka 
komissio vahvistaa], ovat seuraavat.

Perustelu

Toimintasuunnitelmia koskevien sääntöjen olisi sisällyttävä perusasetukseen eikä 
täytäntöönpanosäädöksiin.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 1 
kohdassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa 
tai jos toimintasuunnitelma on selvästi 
riittämätön tilanteen korjaamiseksi, 
komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 
artiklassa tarkoitettujen välimaksujen 
maksaminen.

Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 1 
kohdassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa 
tai jos toimintasuunnitelma on selvästi 
riittämätön tilanteen korjaamiseksi, 
komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 
artiklassa tarkoitettujen välimaksujen 
maksaminen. Toimintasuunnitelmien 
riittävyyttä koskeviin perusteisiin kuuluvat 
[komissio määrittelee].

Perustelu

Toimintasuunnitelmien riittävyyttä koskevien perusteiden olisi sisällyttävä perusasetukseen.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 100 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, jotka koskevat maksujen 
keskeyttämisastetta ja keskeyttämisen 
kestoa sekä kyseisten määrien 
palauttamisen tai vähentämisen 
edellytyksiä monivuotinen 
tuloksellisuuden seuranta huomioon 
ottaen.

Poistetaan.

Perustelu

Maksujen keskeyttämisastetta ja kestoa koskevat perusteet olisi sisällytettävä 
perusasetukseen. Näin ollen tämä alakohta olisi poistettava.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
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40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeytystä sovelletaan 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltion, jonka osalta puutteita 
ilmenee, toteuttamiin menoihin 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettavan 
ajan, joka saa olla enintään 12 kuukautta. 
Tätä aikaa voidaan komission 
täytäntöönpanosäädöksillä pidentää uudella 
enintään 12 kuukauden pituisella 
ajanjaksolla, jos keskeytyksen edellytykset 
edelleen täyttyvät. Keskeytetyt määrät on 
otettava huomioon 53 artiklassa 
tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä 
hyväksyttäessä.

Keskeytystä sovelletaan 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltion, jonka osalta vakavia puutteita 
ilmenee, toteuttamiin menoihin eikä koko 
rahoituspakettiin enintään 12 kuukauden 
ajan. Tätä aikaa voidaan komission 
täytäntöönpanosäädöksillä pidentää uudella 
enintään 12 kuukauden pituisella 
ajanjaksolla, jos keskeytyksen edellytykset 
edelleen täyttyvät. Keskeytetyt määrät on 
otettava huomioon 53 artiklassa 
tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä 
hyväksyttäessä.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maksaa ennen 1 päivää joulukuuta 
mutta aikaisintaan 16 päivänä lokakuuta 
ennakkomaksuja, joiden suuruus on 
enintään 50 prosenttia suorien tukien 
tukitoimien osalta;

a) maksaa ennen 1 päivää joulukuuta 
mutta aikaisintaan 16 päivänä lokakuuta 
ennakkomaksuja, joiden suuruus on 
enintään 75 prosenttia suorien tukien 
tukitoimien osalta;

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että pilarin molemmat tukitoimet kuuluvat samaan YMP:n 
suunnitelmaan, yhdenmukaistetut aikataulut ja ennakkomaksujen prosenttiosuudet suorien 
tukitoimien ja maaseudun kehittämisen välillä edistäisivät yksinkertaistamista.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseen liittyvien Tämän artiklan soveltamiseen liittyvien 
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erityisten ongelmien ratkaisemiseksi 
komissio voi kiireellisessä tapauksessa 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset voivat poiketa 
2 kohdan säännöksistä, mutta ainoastaan 
siinä määrin ja niin kauan kuin on 
ehdottoman välttämätöntä.

erityisten ongelmien ratkaisemiseksi 
komissio voi kiireellisessä tapauksessa 
hyväksyä mahdollisimman pian 
täytäntöönpanosäädöksiä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset voivat poiketa 
2 kohdan säännöksistä, mutta ainoastaan 
siinä määrin ja niin kauan kuin on 
ehdottoman välttämätöntä.

Perustelu

Mahdollisuus käyttää täytäntöönpanosäädöksiä mahdollisimman nopeasti kriisitilanteissa on 
erittäin tärkeä. Täytäntöönpanosäädöksiä koskeva prosessi on hädin tuskin riittävän nopea 
tuensaajille, joilla on rahoitukseen liittyviä vaikeuksia. Jäsenvaltioiden ja tuensaajien ei 
pitäisi kärsiä viivästyksistä tai epävarmuudesta, jotta viljelijöitä voidaan auttaa ja jotta 
heidän tilannettaan voidaan helpottaa.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän artiklan 
täytäntöönpanosta.

5. Komissio antaa joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän artiklan 
täytäntöönpanosta 7 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 
niiden edellytysten osalta, joiden 
mukaisesti tietyntyyppiset menot ja tulot 
rahastojen yhteydessä on korvattava.

Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 
niiden edellytysten ja menoilmoituksia 
koskevien yksityiskohtien osalta, joiden 
mukaisesti tietyntyyppiset menot ja tulot 
rahastojen yhteydessä on korvattava.
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Perustelu

Ehdotetut valtuudet ovat liian laajat. Ne olisi rajoitettava esimerkiksi menoilmoitusta 
koskeviin edellytyksiin, koska muuten valtuudet mahdollistaisivat hyväksyttyyn YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisältyvien kaikkien tukitoimista aiheutuvien menojen estämisen.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden kansallisten lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
nojalla toteuttamia tarkastuksia sekä 
perussopimuksen 287 artiklan mukaisia tai 
perussopimuksen 322 artiklan nojalla 
toteutettavia taikka neuvoston asetukseen 
(Euratom, EY) N:o 2185/96 perustuvia 
tarkastuksia rajoittamatta komissio voi 
järjestää jäsenvaltioissa tarkastuksia 
erityisesti seuraavien seikkojen 
tarkistamiseksi:

Jäsenvaltioiden kansallisten lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
nojalla toteuttamia tarkastuksia sekä 
perussopimuksen 287 artiklan mukaisia tai 
perussopimuksen 322 artiklan nojalla 
toteutettavia taikka neuvoston asetukseen 
(Euratom, EY) N:o 2185/96 perustuvia 
tarkastuksia rajoittamatta komissio voi 
järjestää jäsenvaltioissa tarkastuksia 
ehdollisuutta lukuun ottamatta erityisesti 
seuraavien seikkojen tarkistamiseksi:

Perustelu

Ehdollisuuden osalta käytössä ovat menettelyt ja valvontatoimia koskevat säännöt, mukaan 
lukien valvontatoimien ulottaminen koskemaan lopullista tuensaajaa, mikä on vastoin 
yksinkertaistamisen henkeä. Tässä artiklassa olisi mainittava selvästi, että tämä ei koske 
ehdollisuutta.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 
vahvistamalla erityisvelvoitteet, jotka 
jäsenvaltioiden on tämän luvun 
mukaisesti täytettävä ja erityisesti säännöt 
perusteista, joiden mukaisesti määritetään 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 
ja jotka koskevat OLAFia varten 
toimitettavia tietoja.
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asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 
tarkoitetut väärinkäytökset ja muut 
ilmoitettavat tapaukset, joissa ei ole 
noudatettu jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmissa vahvistettuja 
edellytyksiä, sekä toimitettavat tiedot.

Perustelu

Tässä artiklassa olisi säädettävä toimivallan siirrosta nykyisin käytettyä termiä 
”erityisvelvoitteet” tarkemmin. Sen sijaan, että asetuksessa siirretään valta antaa 
”delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan erityisvelvoitteet”, toimivallan siirto olisi 
ilmoitettava selkeämmin. Jos kyseessä ovat OLAFin tarvitsemat tiedot, tämä on mahdollista. 
Lisäksi sääntöjenvastaisuuden määritelmän olisi kuuluttava jäsenvaltioiden vastuulle, jotta 
voidaan taata toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän artiklan täytäntöönpanosta.

Perustelu

Koska uusi YMP:n täytäntöönpanomalli perustuu tuloksellisuuteen, joka voi johtaa 
rahoitusoikaisuihin, parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava säännöllisestä tiettyjen 
säännösten täytäntöönpanosta.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän artiklan täytäntöönpanosta.
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Perustelu

Koska uusi YMP:n täytäntöönpanomalli perustuu tuloksellisuuteen, joka voi johtaa 
rahoitusoikaisuihin, parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava säännöllisestä tiettyjen 
säännösten täytäntöönpanosta.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tässä artiklassa 
säädettyjen ehtojen mukaisesti 
vähennettävä kaikki tuensaajista johtuvan 
sääntöjenvastaisuuden vuoksi 
perusteettomat tukimäärät kaikista 
tulevista maksuista, jotka maksajaviraston 
on suoritettava tuensaajalle.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos YMP:n strategiasuunnitelmassa 
tarkoitettujen maaseudun kehittämisen 
tukitoimien osalta todetaan 
sääntöjenvastaisuuksia tai muita tapauksia, 
joissa tuensaaja ei ole noudattanut 
tukitoimien edellytyksiä, jäsenvaltioiden 
on tehtävä rahoituksen mukautuksia 
peruuttamalla asianomainen unionin 
rahoitus kokonaan tai osittain. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
todettujen sääntöjenvastaisuuksien laatu ja 
vakavuus sekä maaseuturahaston 
taloudellisen menetyksen suuruus.

Jos YMP:n strategiasuunnitelmassa tai 
alueellisissa tukitoimiohjelmissa 
tarkoitettujen maaseudun kehittämisen 
tukitoimien osalta todetaan 
sääntöjenvastaisuuksia tai muita tapauksia, 
joissa tuensaaja ei ole noudattanut 
tukitoimien edellytyksiä, jäsenvaltioiden 
on tehtävä rahoituksen mukautuksia 
peruuttamalla asianomainen unionin 
rahoitus kokonaan tai osittain. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
todettujen sääntöjenvastaisuuksien laatu ja 
vakavuus sekä maaseuturahaston 
taloudellisen menetyksen suuruus.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
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55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan 
unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä 
takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät 
korot osoitetaan uudelleen muihin YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisältyviin 
maaseudun kehittämisen tukitoimiin. 
Jäsenvaltio voi kuitenkin käyttää unionin 
rahoituksen peruutetut tai takaisinperityt 
määrät uudelleen ainoastaan johonkin 
samaan kansalliseen 
strategiasuunnitelmaan kuuluvaan 
maaseudun kehittämisen toimeen ja 
edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen 
toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen 
mukautusta.

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan 
unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä 
takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät 
korot osoitetaan uudelleen muihin YMP:n 
strategiasuunnitelmaan tai kyseessä 
olevaan alueelliseen tukitoimiohjelmaan 
sisältyviin maaseudun kehittämisen 
tukitoimiin. Jäsenvaltio voi kuitenkin 
käyttää unionin rahoituksen peruutetut tai 
takaisinperityt määrät uudelleen ainoastaan 
johonkin samaan kansalliseen 
strategiasuunnitelmaan kuuluvaan 
maaseudun kehittämisen toimeen ja 
edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen 
toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen 
mukautusta.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tässä artiklassa 
säädettyjen ehtojen mukaisesti 
vähennettävä kaikki tuensaajista johtuvan 
sääntöjenvastaisuuden vuoksi 
perusteettomat tukimäärät kaikista 
tulevista maksuista, jotka maksajaviraston 
on suoritettava tuensaajalle.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan 
riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso.

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan 
riskienhallinnan tarkastustaso, joka on 
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taloudellisesti ja hallinnollisesti 
oikeasuhteinen, sopivimmassa 
katsomassaan muodossa.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tehokkaita 
ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, jotta 
vältetään unionin oikeuden kiertäminen, ja 
varmistettava erityisesti, että alakohtaisen 
maatalouslainsäädännön nojalla säädettyjä 
etuuksia ei myönnetä luonnollisille 
henkilöille tai oikeushenkilöille, joiden 
osalta on osoitettu, että kyseisten etuuksien 
saamiseen vaaditut edellytykset on luotu 
keinotekoisesti ja kyseisen lainsäädännön 
tavoitteiden vastaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta erityissäännösten 
soveltamista.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tehokkaita 
ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, jotta 
vältetään unionin oikeuden kiertäminen, ja 
varmistettava erityisesti, että alakohtaisen 
maatalouslainsäädännön nojalla säädettyjä 
etuuksia ei myönnetä luonnollisille 
henkilöille tai oikeushenkilöille, joiden 
osalta on osoitettu, että kyseisten etuuksien 
saamiseen vaaditut edellytykset on luotu 
keinotekoisesti ja kyseisen lainsäädännön 
tavoitteiden vastaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta erityissäännösten 
soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää 
muita ja yksityiskohtaisempia kansallisia 
säädöksiä keinotekoisista edellytyksistä.

Perustelu

Tämä artikla on osoittautunut käytännössä tehottomaksi säännösten kiertämisen 
osoittamiseksi tarvittavan todistustaakan täyttämistä ja asianmukaisiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä varten. Jos artiklaa ei paranneta, jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus säätää 
muita, yksityiskohtaisempia kansallisia säädöksiä.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’eläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmällä’ Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1760/200033 säädettyä nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tai 

c) ’eläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmällä’ Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1760/200033 säädettyä nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tai 
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neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/200434 
säädettyä lammas- ja vuohieläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/200434 
säädettyä lammas- ja vuohieläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tai 
neuvoston direktiivissä 2008/71/EY 
säädettyä sikojen tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmää ja muita käytössä 
olevia eläintietokantoja;

_________________ _________________
33Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 
17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1).

33Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 
17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1).

34Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY 
ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

34Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY 
ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8).

Perustelu

Sikaeläimet on suljettu ”eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän” ulkopuolelle. Myös 
muita jäsenvaltioiden perustamia eläintietokantoja olisi käytettävä, vaikka ne eivät perustuisi 
yksittäisiin eläimiin, jotta vältytään viestimästä kahdesti samaa asiaa.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’hakemuksettomalla järjestelmällä’ 
pinta-alaperusteisia tai eläinperusteisia 
tukitoimia koskevaa hakujärjestelmää, 
jossa hallinnon edellyttämät tiedot ainakin 
yksittäisistä pinta-aloista tai eläimistä, 
joista tukea haetaan, ovat saatavilla 
jäsenvaltion hallinnoimissa virallisissa 

f) ’hakemuksettomalla järjestelmällä’ 
pinta-alaperusteisia tai eläinperusteisia 
tukitoimia koskevaa esitäytettyä tai 
muunlaista hakujärjestelmää, jossa 
hallinnon edellyttämät tiedot ainakin 
yksittäisistä pinta-aloista tai eläimistä, 
joista tukea haetaan, ovat saatavilla 
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tietokannoissa. jäsenvaltion hallinnoimissa virallisissa 
tietokannoissa. Hakemuksettoman 
järjestelmän ansiosta hallinto voi 
suorittaa viljelijöille maksut kaikista 
tukitoimista ja toimenpiteistä, joiden 
osalta viljelijä on tukikelpoinen, 
virallisten sähköisten tietokantojen 
sisältämien tietojen perusteella 
täydentämällä näitä tietoja tarvittaessa 
viljelijöiltä saatavilla tiedoilla.

Perustelu

Toissijaisuutta olisi korostettava siten, että jäsenvaltiot voivat käyttää tietoteknisiä 
järjestelmiään ja kaikkia tietoja sopivimmaksi katsomallaan tavalla ja helpottaa viljelijöiden 
työtä mahdollisimman käytännöllisellä tavalla.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
tietojen ja asiakirjojen, jotka liittyvät 
kuluvaan kalenterivuoteen tai 
markkinointivuoteen sekä edellisiin 
kymmeneen kalenterivuoteen tai 
markkinointivuoteen on oltava saatavilla 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
ylläpitämien digitaalisten tietokantojen 
kautta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
tietojen ja asiakirjojen, jotka liittyvät 
kuluvaan kalenterivuoteen tai 
markkinointivuoteen sekä edellisiin 
kymmeneen kalenterivuoteen tai 
markkinointivuoteen on oltava saatavilla 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
ylläpitämien digitaalisten tietokantojen 
kautta. Tietokantojen asiaankuuluvat 
tiedot voidaan toimittaa myös 
tiivistelminä.

Perustelu

Kaikesta vaaditusta tietojen säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset herättävät huolta. 
Säädetyn tietojen kymmenen vuoden saatavuuden toteuttaminen voi osoittautua hyvin 
kalliiksi. Samankaltaisia ja asiaankuuluvia tietoja voidaan toimittaa paljon edullisemmin 
tiivistelminä.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
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66 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sisältää asetuksen (EU) .../... 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
7 artiklassa tarkoitettujen 
indikaattoreiden ilmoittamisen kannalta 
merkitykselliset tiedot.

Poistetaan.

Perustelu

Kohdassa d todetaan, että viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä sisältää asetuksen (EU) .../... 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 7 artiklassa tarkoitettujen indikaattoreiden 
ilmoittamisen kannalta merkitykselliset tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelylohkojen 
tunnistusjärjestelmässä on oltava vuosittaiset kerrokset, joita on säilytettävä kymmenen 
vuotta, mikä tulee erittäin kalliiksi. Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän olisi sisällettävä 
ainoastaan pinta-alaan liittyvät taustatiedot, jotka ovat valmiita siirrettäväksi muihin 
tietokantoihin.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
pinta-alamonitorointijärjestelmä ja 
vastattava sen toiminnasta.

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
pinta-alamonitorointijärjestelmä ja 
vastattava sen toiminnasta. Komissio voi 
myöntää perustelluista syistä 
siirtymäajan, joka koskee sellaisten 
jäsenvaltioiden pinta-
alamonitorointijärjestelmää, jotka eivät 
ole käyttäneet kaukokartoitusjärjestelmää 
viime vuosina.

Perustelu

Sellaisia jäsenvaltioita varten, jotka eivät ole käyttäneet aiemmin kaukokartoitusjärjestelmää, 
olisi säädettävä uutta pakollista pinta-alamonitorointijärjestelmää koskeva siirtymäaika, jotta 
niillä on mahdollisuus viimeistellä järjestelmä ja saada se toimimaan käytännössä.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
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84 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vahvistavat a alakohdassa 
tarkoitettujen, riskianalyysin perusteella 
vuosittain tehtävien tarkastusten 
tarkastusotoksen, sisällyttävät siihen 
satunnaiskomponentin ja säätävät, että 
tarkastusotos kattaa vähintään 1 prosentin 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 
1 luvun 2 jaksossa säädetyn tuen saajista.

d) vahvistavat a alakohdassa 
tarkoitettujen, riskianalyysin perusteella 
vuosittain tehtävien tarkastusten 
tarkastusotoksen, sisällyttävät siihen 
satunnaiskomponentin ja säätävät, että 
tarkastusotos kattaa vähintään 1 prosentin 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 
1 luvun 2 jaksossa säädetyn tuen saajista. 
Poiketen siitä, mitä edeltävässä kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää 
alentaa vähimmäisvalvonnan 
0,5 prosentin tasoa kunkin säädöksen tai 
standardin tai säädösten tai standardien 
ryhmän tasolla, jos paikan päällä 
tarkastetusta satunnaisotoksesta 
löytyneiden sääntöjenvastaisuuksien taso 
ei ylitä 2 prosenttia kahtena edeltävänä 
hakuvuonna.

Perustelu

Ehdollisuusjärjestelmässä olisi oltava mahdollista alentaa vähimmäisvalvonnan 1 prosentin 
astetta, jos aiempina vuosina löydettyjä sääntöjenvastaisuuksia on pieni määrä.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) säätävät, ettei hallinnollista 
seuraamusta määrätä, jos noudattamatta 
jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

c) säätävät, ettei hallinnollista 
seuraamusta määrätä seuraavissa 
tapauksissa:
i) jos noudattamatta jättäminen 
johtuu ylivoimaisesta esteestä;
ii) jos noudattamatta jättäminen 
johtuu toimivaltaisen viranomaisen tai 
muun viranomaisen virheestä ja henkilö, 
jota hallinnollinen seuraamus koskee, ei 
olisi voinut kohtuudella havaita kyseistä 
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virhettä;
iii) jos asianomainen henkilö voi 
osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle 
vakuuttavasti, ettei 1 kohdassa tarkoitettu 
noudattamatta jättäminen ole hänen 
syytään, tai jos toimivaltainen 
viranomainen on muutoin vakuuttunut 
siitä, ettei noudattamatta jättäminen ole 
asianomaisen henkilön syytä.

Perustelu

85 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään, ettei hallinnollista seuraamusta määrätä, jos 
noudattamatta jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Lisäksi 57 artiklan 3 kohdassa 
luetellaan muita tapauksia, joissa seuraamuksia ei määrätä, kuten esim. tapaus, jossa 
sääntöjenvastaisuus johtuu viranomaisen virheestä. Kaikkien näiden 57 artiklan 3 kohdan 
muiden kohtien olisi oltava sovellettavissa ehdollisuusjärjestelmään.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan 
eläimiin liittyvää vapaaehtoista 
tuotantosidonnaista tukea ja eläimiin 
liittyvää maaseudun kehittämistukea, olisi 
sovellettava eläimiin liittyvien 
lakisääteisten hoitovaatimusten 
noudattamatta jättämiseen perustuvaa 
hallinnollista seuraamusta vain 
tuensaajan eläimiin liittyvään 
vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen ja eläimiin liittyvään maaseudun 
kehittämistukeen. Vastaavasti 
hallinnollista seuraamusta, joka perustuu 
pinta-alaperusteisten lakisääteisten 
hoitovaatimusten ja/tai hyvien maatalous- 
ja ympäristöstandardien noudattamatta 
jättämiseen, olisi sovellettava ainoastaan 
tuensaajan pinta-alaperusteisiin suoriin 
tukiin ja pinta-alaperusteiseen 
maaseudun kehittämistukeen.
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Perustelu

Tällä hetkellä täydentäviä ehtoja koskevat seuraamukset eivät ole oikeudenmukaisia ja 
oikeasuhteisia etenkään eri tuotantosektoreilla toimivien viljelijöiden osalta 
(karjanhoito/kasvintuotanto). Esimerkiksi maatilat, joilla on vain muutama eläin mutta satoja 
hehtaareja maata, eivät noudata määräyksiä eläimiin liittyvien täydentäviä ehtoja koskevien 
vaatimusten osalta. Kun seuraamusta sovelletaan kaikkiin viljelyalaan perustuviin suoriin 
tukiin ja maaseudun kehittämistukiin, seuraamus vaikuttaa liian suurelta suhteessa eläinten 
määrään. Tämä pätee päinvastoin myös maatiloihin, joilla on vain muutamia hehtaareja 
maata mutta paljon eläimiä. Tällainen epäoikeudenmukainen tilanne olisi muutettava 
ehdollisuusjärjestelmässä. Sen vuoksi olisi lisättävä uusi alakohta 86 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan jälkeen niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa sovelletaan eläimiin 
liittyvää vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea ja eläimiin liittyvää maaseudun 
kehittämistukea.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähennysten ja poissulkemisten 
laskemiseksi huomioon otetaan määritetyn 
noudattamatta jättämisen vakavuus, 
laajuus, kesto, toistuvuus tai tahallisuus. 
Määrättyjen seuraamusten on oltava 
varoittavia ja oikeasuhteisia sekä tämän 
artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen 
perusteiden mukaisia.

Vähennysten ja poissulkemisten 
laskemiseksi huomioon otetaan määritetyn 
noudattamatta jättämisen vakavuus, 
laajuus, kesto tai toistuvuus. Määrättyjen 
seuraamusten on oltava varoittavia ja 
oikeasuhteisia sekä tämän artiklan 2 ja 
3 kohdassa vahvistettujen perusteiden 
mukaisia.

Perustelu

Tahallisuuden arviointi on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi ja se voi johtaa moniin 
erilaisiin tulkintoihin, joissa viljelijöitä ei kohdella yhdenmukaisesti. Huomioon olisi otettava 
myös se, että ”tahallisuuden” määritelmää ei sovelleta tukijärjestelmiin (ks. 57 artiklan 
3 kohta, jonka ensimmäisessä alakohdassa ei mainita tahallisuutta).

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva Poistetaan.
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noudattamatta jättäminen, vähennys on 
yleensä 3 prosenttia tämän artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen maksujen 
kokonaismäärästä.

Perustelu

Tässä alakohdassa säädetään melko tiukka seuraamuksia koskeva yleinen sääntö 
(3 prosenttia). Tämä alakohta on joko poistettava tai seuraamuksien vähennyksiksi on 
ilmoitettava 1 prosentti, 3 prosenttia ja 5 prosenttia.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
ennakkovaroitusjärjestelmän, jota 
sovelletaan tapauksiin, joissa ensimmäistä 
kertaa tapahtuva noudattamatta jättäminen 
ei vähäisen vakavuutensa, laajuutensa ja 
kestonsa vuoksi johda tuen vähentämiseen 
tai tuen ulkopuolelle jättämiseen. Jos 
myöhempi tarkastus osoittaa kolmelta 
peräkkäiseltä kalenterivuodelta, ettei 
noudattamatta jättämistä ole korjattu, 
sovelletaan takautuvasti ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua vähennystä.

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
ennakkovaroitusjärjestelmän, jota 
sovelletaan tapauksiin, joissa ensimmäistä 
kertaa tapahtuva noudattamatta jättäminen 
ei vähäisen vakavuutensa, laajuutensa ja 
kestonsa vuoksi johda tuen vähentämiseen 
tai tuen ulkopuolelle jättämiseen. Jos 
myöhempi tarkastus osoittaa kolmelta 
peräkkäiseltä kalenterivuodelta, ettei 
noudattamatta jättämistä ole korjattu, 
sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua vähennystä sen vuoden osalta, 
jolloin havaittiin, että noudattamatta 
jättämistä ei ole korjattu.

Perustelu

Tähän liittyen varhaisvaroitusjärjestelmän hallinnollisia seuraamuksia ei pidä soveltaa 
taannehtivasti, koska taannehtivat seuraamukset ovat monimutkaisia sekä viljelijöille että 
hallinnolle. Siksi olisi riitettävä, että seuraamusta sovelletaan vain siihen vuoteen, jolloin 
havaittiin, että noudattamatta jättämistä ei ole korjattu.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jotta varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset jäsenvaltioiden välillä 
sekä seuraamusjärjestelmän tehokkuus ja 
ennaltaehkäisevä vaikutus, siirretään 
komissiolle valta antaa 100 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tätä asetusta seuraamusten 
soveltamista ja laskentaa koskevilla 
tarkemmilla säännöillä.

Poistetaan.

Perustelu

Kaikkien hallinnollisia seuraamuksia koskevien sääntöjen olisi oltava jäsenvaltioiden 
tiedossa siitä hetkestä alkaen, kun horisontaaliasetus hyväksytään. Delegoiduilla säädöksillä 
vahvistettu lisäsääntely ei tue toissijaisuusperiaatetta ja monimutkaistaa YMP:n suunnitelman 
laatimista.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle säännöllisesti tiedot IV 
osaston II luvussa tarkoitetun yhdennetyn 
järjestelmän soveltamisesta. Komissio 
järjestää asiaa koskevan mielipiteiden 
vaihdon jäsenvaltioiden kanssa.

2. Komissio järjestää asiaa koskevan 
mielipiteiden vaihdon jäsenvaltioiden 
kanssa IV osaston II luvussa tarkoitetusta 
yhdennetystä järjestelmästä.

Perustelu

Artikla jättää epäselväksi sen, millaisia tietoja komissio odottaa saavansa yhdennetystä 
hallinto- ja valvontajärjestelmästä ja milloin. Tämä olisi ilmoitettava tarkemmin.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus
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vii) tiedot 57 artiklan nojalla 
toteutetuista toimenpiteistä;

Poistetaan.

Perustelu

On epäselvää, millaisia tietoja komissio odottaa saavansa unionin taloudellisten etujen 
suojaamisesta. Tämä olisi ilmoitettava tarkemmin.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietojen, asiakirjojen, tilastojen ja 
kertomusten antaminen tiedoksi 
komissiolle jäsenvaltioiden toimesta sekä 
tähän liittyvät määräajat ja menetelmät.

Poistetaan.

Perustelu

Tietojärjestelmien suunnittelemista varten on erittäin tärkeää tietää etukäteen, millaisia 
tietoja, asiakirjoja jne. on ilmoitettava ja mitkä ovat näiden ilmoitusten määräajat ja 
menetelmät.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
96 artikla

Komission teksti Tarkistus

96 artikla Poistetaan.
Tuensaajia koskevien tietojen 
julkaiseminen
1. Jäsenvaltioiden on [yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen (EU) .../... 
44 artiklan 3–5 kohdan] ja tämän artiklan 
2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti varmistettava, 
että tiedot rahastojen tuensaajista 
julkistetaan vuosittain jälkikäteen.
2. [Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen (EU) .../... 44 artiklan 3–5 
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kohtaa] sovelletaan maaseuturahaston ja 
tarvittaessa myös maataloustukirahaston 
tuensaajiin; mainitun asetuksen 
44 artiklan 3 kohdan h ja i alakohdassa 
säädettyjä kansallista rahoitusosuutta ja 
yhteisrahoitusosuutta vastaavia määriä ei 
kuitenkaan sovelleta 
maataloustukirahastoon.
3. Tässä artiklassa tarkoitetaan:
– ’toimella’ toimenpidettä tai 
tukitoimea,
– ’sijaintipaikalla’ ’kuntaa, jossa 
tuensaaja asuu tai jonne tämä on 
rekisteröity, ja kunnan postinumeroa tai 
sen osaa, kun tämä on saatavissa’.
4. Mainitun asetuksen 44 artiklan 3–
5 kohdassa alakohdassa tarkoitetut tiedot 
julkaistaan yhdellä jäsenvaltiokohtaisella 
verkkosivustolla. Tiedot on pidettävä 
saatavilla kahden vuoden ajan 
ensimmäisestä julkaisemisesta.
Jäsenvaltiot eivät saa julkaista asetuksen 
(EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 44 artiklan 3 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja, jos 
tuensaajan jonakin vuonna saaman tuen 
määrä on enintään 1 250 euroa.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
96 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

96 a artikla 
Tuensaajien julkistaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että rahastojen tuensaajat julkistetaan 
vuosittain jälkikäteen. Julkistamisen 
yhteydessä on annettava seuraavat tiedot:
a)  tuensaajan nimi seuraavasti:
i) etu- ja sukunimi, kun tuensaaja on 
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luonnollinen henkilö;
ii) täydellinen virallinen nimi, 
sellaisena kuin se on rekisteröitynä, kun 
tuensaaja on oikeushenkilö, jolla on 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan itsenäinen oikeushenkilöllisyys;
iii) yhdistyksen täydellinen nimi, 
sellaisena kuin se on rekisteröitynä tai 
muulla tavoin virallisesti tunnustettuna, 
kun tuensaaja on yhdistys, jolla ei ole 
oikeushenkilöllisyyttä;
b) kunta, jossa tuensaaja asuu tai 
jonne tämä on rekisteröity, kunnan 
postinumero tai sen osa, kun se on 
saatavissa;
c) kuhunkin rahastoista rahoitettuun 
toimenpiteeseen liittyvät, kunkin 
tuensaajan asianomaisena 
varainhoitovuonna saamat tukimäärät;
d) kummasta tahansa rahastoista 
rahoitettujen toimenpiteiden luonne ja 
kuvaus sekä se, missä toimenpiteessä c 
alakohdassa tarkoitettu tuki on 
myönnetty.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot julkistetaan yhdellä 
jäsenvaltiokohtaisella verkkosivustolla. 
Tiedot on pidettävä saatavilla kahden 
vuoden ajan ensimmäisestä 
julkaisemisesta.
2. Kun kyseessä ovat 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan c alakohdassa 
tarkoitettuihin maaseuturahastosta 
rahoitettaviin toimenpiteisiin liittyvät tuet, 
julkistettavat määrät ovat julkisen tuen 
kokonaismääriä, joihin sisältyvät sekä 
unionin että kansalliset maksuosuudet.
3. Jäsenvaltiot eivät saa julkistaa 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettua tuensaajan nimeä, jos 
tuensaajan jonakin vuonna saaman tuen 
määrä on enintään 1 250 euroa.
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Perustelu

Koska ehdotetusta järjestelmästä aiheutuisi merkittävä hallinnollinen rasite, olisi parempi 
säilyttää maataloustukirahaston ja maaseuturahaston edunsaajien julkaisemista koskeva 
nykyinen järjestelmä (vuotuinen julkistaminen, maksuvirasto on velvollinen julkaisemaan 
tiedot sekä esittämään tietoluettelon maaseuturahaston ja maataloustukirahaston keskitetyllä 
verkkosivustolla), joka perustuu ainoastaan horisontaaliasetukseen.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
101 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tarvittaessa 
tätä asetusta siinä säädettyjä sääntöjä 
koskevilla poikkeuksilla ja lisäyksillä.

Siirretään komissiolle valta antaa 
101 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tarvittaessa 
tätä asetusta siinä säädettyjä sääntöjä 
koskevilla poikkeuksilla ja lisäyksillä. 
Nämä säädökset on laadittava heti, kun 
niiden tarve on ilmennyt.

Perustelu

Tuensaajien auttamista varten voidaan tarvita monenlaisia poikkeuksia jne., koska kaikkea ei 
ole mahdollista ennakoida etukäteen. Nämä säädökset on laadittava mahdollisimman pian 
sen jälkeen, kun tarve on pantu merkille.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2021.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2023.

Perustelu

Vuotta 2021 koskevassa hakemuksen määräajassa on vaikea pysyä, kun otetaan huomioon, 
että täytäntöönpanosäännöt on hyväksyttävä ajoissa, tarvittavien varojen on oltava 
käytettävissä ja uusien tietotekniikkajärjestelmien (seuranta, tavoitteiden saavuttamista 
indikaattoreita käyttämällä koskevan edistymistietojen tallentaminen jne.) kehittämiseen on 
oltava riittävästi aikaa.
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