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Tarkistus 38
Laurenţiu Rebega

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.

Or. ro

Tarkistus 39
Bronis Ropė

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.

Or. en
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Tarkistus 40
Daniel Buda

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 
säännökset huomioon ottaen.

Or. ro

Tarkistus 41
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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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 tasolla havaittujen 
yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi 
ja toimitettava komissiolle tietoja 
mahdollisista jatkotoimista. 
Maksajavirastojen olisi vahvistettava 
neuvoa-antavaa rooliaan suhteissaan 
viljelijöiden kanssa ja pyrittävä 
yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
noudattamaan standardeja Euroopan 
laajuisesti.

Or. ro

Tarkistus 42
Laurenţiu Rebega

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 
maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi 

(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 
maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi 
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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.

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. 

Or. ro

Tarkistus 43
Daniel Buda

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 

(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 
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sitomatta olevien määrärahojen 
kokonaismäärä on vähemmän kuin 
0,2 prosenttia maataloustukirahaston 
vuotuisesta enimmäismäärästä.

toisena peräkkäisenä vuonna (vuosi N + 1) 
tai jos sitomatta olevien määrärahojen 
kokonaismäärä on vähemmän kuin 
0,2 prosenttia maataloustukirahaston 
vuotuisesta enimmäismäärästä.

Or. ro

Tarkistus 44
Laurenţiu Rebega

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Suorien tukien määrän 
tasaaminen jäsenvaltioiden kesken on 
välttämätöntä tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
EU:n sisämarkkinoilla. On saatava 
kiireesti aikaan suorien tukien 
oikeudenmukainen jakautuminen 
jäsenvaltioiden kesken.

Or. ro

Tarkistus 45
Laurenţiu Rebega

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,
seurata maatalousresursseja keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä ja arvioida tilannetta ja 
järjestää pikaista avunantoa 
luonnonkatastrofien sattuessa, olisi 
säädettävä maatalousmeteorologisen 
järjestelmän käytöstä ja satelliittien 
tuottaman datan hankkimisesta ja 
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parantamisesta.

Or. ro

Tarkistus 46
Bronis Ropė

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 
menojen laillisuuden ja 
asianmukaisuuden tarkistamisen tarvetta.

Or. en

Tarkistus 47
Stanislav Polčák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Rahastojen tuensaajien 
julkaiseminen on yksi keino vahvistaa 
rahastojen julkista valvontaa, ja se on 
tarpeen unionin taloudellisten etujen 

(66) Rahastojen tuensaajien 
julkaiseminen on yksi keino vahvistaa 
rahastojen julkista valvontaa, ja se on 
tarpeen unionin taloudellisten etujen 
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suojaamiseksi asianmukaisesti. Tämä 
toteutuu osittain julkaisemiseen liittyvän 
ennaltaehkäisevän ja pelotevaikutuksen 
ansiosta, joka osaltaan hillitsee yksittäisten 
tuensaajien sääntöjenvastaista toimintaa ja 
samalla osaltaan lisää viljelijöiden 
henkilökohtaista vastuuta julkisten varojen 
käytöstä. Asiaankuuluvien tietojen 
julkaiseminen on johdonmukaista myös 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
viimeaikaisen oikeuskäytännön sekä 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
säädetyn lähestymistavan kanssa.

suojaamiseksi asianmukaisesti. Tämä 
toteutuu osittain julkaisemiseen liittyvän 
ennaltaehkäisevän ja pelotevaikutuksen 
ansiosta, joka osaltaan hillitsee yksittäisten 
tuensaajien sääntöjenvastaista toimintaa ja 
samalla osaltaan lisää viljelijöiden 
henkilökohtaista vastuuta julkisten varojen 
käytöstä, ja auttamalla varmistamaan, että 
eturistiriitojen ehkäisemistä koskevia 
sääntöjä noudatetaan. Asiaankuuluvien 
tietojen julkaiseminen on johdonmukaista 
myös Euroopan unionin tuomioistuimen 
viimeaikaisen oikeuskäytännön sekä 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
säädetyn lähestymistavan kanssa. Jos 
edunsaajilla on taloudellisia, perhe- tai 
muita siteitä sellaisten henkilöiden 
kanssa, jotka työskentelevät jäsenvaltion 
viranomaisyksikössä, nämä tiedot on niin 
ikään julkaistava.

Or. cs

Tarkistus 48
Stanislav Polčák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Tässä yhteydessä olisi 
asianmukaisesti tunnustettava merkitys, 
joka kansalaisyhteiskunnalla, 
joukkoviestimet ja kansalaisjärjestöt 
mukaan lukien, on petostenvastaisen ja 
muun julkisten varojen väärinkäytön 
vastaisen viranomaisten hallinnoiman 
valvontakehyksen vahvistamisessa.

(67) Tässä yhteydessä olisi 
asianmukaisesti tunnustettava merkitys, 
joka kansalaisyhteiskunnalla, 
joukkoviestimet ja kansalaisjärjestöt 
mukaan lukien, on petostenvastaisen ja 
muun julkisten varojen väärinkäytön 
vastaisen viranomaisten hallinnoiman 
valvontakehyksen vahvistamisessa, ja 
erityisesti jos edunsaajilla on taloudellisia, 
perhe- tai muita siteitä sellaisten 
henkilöiden kanssa, jotka työskentelevät 
jäsenvaltion viranomaisyksikössä, nämä 
tiedot on niin ikään julkaistava.

Or. cs
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Tarkistus 49
Stanislav Polčák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) Rahastojen varojen käytön julkisen 
valvonnan tavoite voidaan saavuttaa 
ainoastaan, jos tietyt tuensaajia koskevat 
tiedot saatetaan yleisön tietoon. Kyseisiin 
tietoihin olisi kuuluttava tuensaajan 
henkilötiedot, myönnetty määrä, se, mistä 
rahastosta kyseinen määrä on myönnetty, 
sekä asianomaisen tukitoimen tai 
toimenpiteen tarkoitus ja luonne. Kyseiset 
tiedot olisi julkaistava haitaten 
mahdollisimman vähän Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettuja oikeuksia eli tuensaajien 
oikeutta yksityiselämänsä kunnioitukseen 
ja oikeutta henkilötietojen suojaan.

(69) Rahastojen varojen käytön julkisen 
valvonnan tavoite voidaan saavuttaa 
ainoastaan, jos tietyt tuensaajia koskevat 
tiedot saatetaan yleisön tietoon. Kyseisiin 
tietoihin olisi kuuluttava tuensaajan 
henkilötiedot, myönnetty määrä, se, mistä 
rahastosta kyseinen määrä on myönnetty, 
sekä asianomaisen tukitoimen tai 
toimenpiteen tarkoitus ja luonne. Jos 
edunsaajilla on taloudellisia, perhe- tai 
muita siteitä sellaisten henkilöiden 
kanssa, jotka työskentelevät jäsenvaltion 
viranomaisyksikössä, nämä tiedot on 
toimitettava siten, että kansalaisten on 
mahdollista tunnistaa kaikki mahdolliset 
eturistiriidat. Kyseiset tiedot olisi 
julkaistava haitaten mahdollisimman vähän 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 
8 artiklassa tunnustettuja oikeuksia eli 
tuensaajien oikeutta yksityiselämänsä 
kunnioitukseen ja oikeutta henkilötietojen 
suojaan.

Or. cs

Tarkistus 50
Laurenţiu Rebega

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tilaan merkittävällä tavalla 
vaikuttava ankara luonnonmullistus;

a) tilaan merkittävällä tavalla 
vaikuttava luonnonmullistus;

Or. ro
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Tarkistus 51
Bronis Ropė

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;

Or. en

Tarkistus 52
Laurenţiu Rebega

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 helmikuuta asetettua 
määräaikaa 1 päivään kesäkuuta
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä, siten 
kuin varainhoitoasetuksen 63 artiklan 
7 kohdassa säädetään.

Or. ro

Tarkistus 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
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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 toukokuuta asetettua määräaikaa 
1 päivään maaliskuuta asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä, siten kuin 
varainhoitoasetuksen 63 artiklan 7 
kohdassa säädetään.

Or. en

Perustelu

Neljän kuukauden määräaika tuloksellisuuskertomuksen laatimiselle, varmentamiselle ja 
komiteamenettelylle on lyhyempi kuin nykyinen II pilarin mukaiselle raportoinnille asetettu 
määräaika. Tämä voi osoittautua haasteelliseksi, minkä vuoksi mahdollisuutta jatkoaikaan ei 
pitäisi rajoittaa.

Tarkistus 54
Laurenţiu Rebega

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.

Or. ro

Tarkistus 55



AM\1171029FI.docx 13/57 PE631.861v01-00

FI

Iratxe García Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 57
Iratxe García Pérez

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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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.

Or. es

Tarkistus 58
Laurenţiu Rebega

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.

Or. ro

Tarkistus 59
Laurenţiu Rebega

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. ro

Tarkistus 60
Bronis Ropė

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.

Or. en

Tarkistus 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 62
Bronis Ropė

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;

Or. en

Tarkistus 63
Bronis Ropė

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;

Or. en

Tarkistus 64
Bronis Ropė

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

Komission teksti Tarkistus

c) vuonna 2023: 1 prosentti c) vuonna 2023: 2 prosenttia



AM\1171029FI.docx 17/57 PE631.861v01-00

FI

tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on 
osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan 
koko suunnitelmakaudeksi;

tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on 
osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan 
koko suunnitelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 65
Iratxe García Pérez

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.

Or. es

Tarkistus 66
Iratxe García Pérez

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.

Or. es
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Tarkistus 67
Iratxe García Pérez

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 
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 vakuusssopimusten 
mukaisesti varaamat määrät.

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

Or. es

Tarkistus 68
Iratxe García Pérez

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 
koskevan voimassa olevan 
rahoitussuunnitelman, asianomaisen 
strategiasuunnitelman viimeisen 
täytäntöönpanovuoden tilityksen sekä 
vastaavien tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevien päätösten 
perusteella. Tilitys on toimitettava 

1. Saatuaan YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
koskevan viimeisen vuotuisen 
tuloksellisuuskertomuksen komissio 
suorittaa käytettävissä olevien 
määrärahojen rajoissa loppumaksun 
maaseuturahaston tukitoimityyppejä 
koskevan voimassa olevan 
rahoitussuunnitelman, asianomaisen 
strategiasuunnitelman tai tarvittaessa 
alueellisen tukitoimiohjelman viimeisen 
täytäntöönpanovuoden tilityksen sekä 
vastaavien tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevien päätösten 
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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.

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.

Or. es

Tarkistus 69
Bronis Ropė

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.

Or. en

Tarkistus 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

tarkoitettuihin menoihin voidaan myöntää 
unionin rahoitusta vain, jos hyväksytty 
maksajavirasto on ne toteuttanut ja jos

Or. en

Tarkistus 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksytty maksajavirasto on ne 
toteuttanut,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) menot on toteutettu sovellettavien 
unionin sääntöjen mukaisesti, tai

b) a) menot on toteutettu 
sovellettavien unionin sääntöjen 
mukaisesti, tai

Or. en

Tarkistus 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) kun kyseessä ovat asetuksessa (EU) 
.../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 

c) b) kun kyseessä ovat asetuksessa 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -
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tarkoitetut tukitoimityypit, asetus] tarkoitetut tukitoimityypit,

Or. en

Tarkistus 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan c alakohdan i 
alakohtaa ei sovelleta tuensaajille 
asetuksessa (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] tarkoitettujen 
tukitoimityyppien osalta maksettuihin 
ennakoihin.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdan i 
alakohtaa ei sovelleta tuensaajille 
asetuksessa (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] tarkoitettujen 
tukitoimityyppien osalta maksettuihin 
ennakoihin.

Or. en

Tarkistus 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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, 
eikä jäsenvaltio esitä perusteltuja syitä, 
komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 
artiklassa tarkoitettujen välimaksujen 
maksaminen.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 76
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
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 puutteita 
ilmenee, toteuttamiin menoihin. Sitä 
sovelletaan tiukasti kyseisiin toimiin tai 
ohjelmaan eikä koko rahoituspakettiin
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.

Or. ro

Tarkistus 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

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

Or. en

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 78
Laurenţiu Rebega

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;

Or. ro

Tarkistus 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseen liittyvien 
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.

Tämän artiklan soveltamiseen liittyvien 
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.

Or. en
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Perustelu

Mahdollisuus käyttää täytäntöönpanosäädöksiä mahdollisimman nopeasti kriisitilanteissa on 
erittäin tärkeää. 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 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

Perustelu

Valtuutus on liian laaja – se olisi rajoitettava esimerkiksi menoilmoitusta koskeviin 
edellytyksiin, koska muuten valtuudet mahdollistaisivat hyväksyttyyn YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisältyvien kaikkien tukitoimista aiheutuvien menojen estämisen.

Tarkistus 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

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

(Euratom, EY) N:o 2185/96 perustuvia 
tarkastuksia rajoittamatta komissio voi 
järjestää jäsenvaltioissa tarkastuksia 
ehdollisuutta lukuun ottamatta erityisesti 
seuraavien seikkojen tarkistamiseksi:

Or. en

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 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 
ja jotka koskevat OLAFia varten 
toimitettavia tietoja.

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa olisi säädettävä toimivallan siirrosta nykyisin käytettyä termiä 
”erityisvelvoitteet” tarkemmin. Sen sijaan, että asetuksessa annetaan 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.
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Tarkistus 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät menot ottaen 
huomioon erityisesti todetun 
sääntöjenvastaisuuden vakavuuden.

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät menot ottaen 
huomioon erityisesti todetun 
sääntöjenvastaisuuden vakavuuden. 
Ehdollisuutta koskevat rahoitusoikaisut 
perustuvat laskettuun 
sääntöjenvastaisuuteen hallinnollisten 
seuraamusten soveltamatta jättämisestä. 
Jos tätä ei voida määritellä kohtuullisin 
ponnisteluin, käytetään kiinteämääräisiä 
oikaisuja.

Or. en

Perustelu

Komissio on ilmoittanut, että kiinteä määrä on ainoa hyväksyttävä menetelmä 
rahoitusoikaisujen laskemiseksi. Kun kyseessä on ehdollisuus, olisi oltava mahdollista laskea 
menot, joita ei ole toteutettu unionin lainsäädännön mukaisesti, samalla tavoin kuin nykyisin 
arvioimalla taloudellisen vahingon riski, joka on seurausta hallinnollisten seuraamusten 
soveltamatta jättämisestä. Sen olisi oltava mahdollista, jotta unionille aiheutunut 
taloudellinen vahinko voidaan määritellä täsmällisemmin kuin kiinteämääräisellä oikaisulla.

Tarkistus 84
Iratxe García Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 85
Iratxe García Pérez

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.

Or. es

Tarkistus 86
Iratxe García Pérez

Ehdotus asetukseksi
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 

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 
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määrät uudelleen ainoastaan johonkin 
samaan kansalliseen 
strategiasuunnitelmaan kuuluvaan 
maaseudun kehittämisen toimeen ja 
edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen 
toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen 
mukautusta.

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.

Or. es

Tarkistus 87
Iratxe García Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltion on tässä artiklassa 
säädetyn mukaisesti vähennettävä kaikki 
tuensaajista johtuvan 
sääntöjenvastaisuuden vuoksi 
perusteettomat tukimäärät kaikista 
tulevista maksuista, jotka maksajaviraston 
on suoritettava tuensaajalle.

Or. es

Tarkistus 88
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan 
riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso.

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan 
riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso 
ottamalla huomioon tarkastettujen 
lohkojen koko.

Or. en
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Perustelu

Kun tarkastuksia varten on käytössä pinta-alamonitorointijärjestelmä, jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus keskittyä suurempiin lohkoihin. Joissakin jäsenvaltioissa suuri osa 
lohkoista on kooltaan alle 0,5 hehtaaria, mikä tarkoittaa sitä, että jatkotoimiin on ryhdyttävä 
kaikkien pienten lohkojen osalta, koska monitorointijärjestelmän kuvien resoluutio on 
suhteellisen heikko. Tämä olisi vaikeaa suorittaa niiden osalta ajoissa, ja se merkitsisi suurta 
taloudellista taakkaa. Pienet lohkot eivät ole merkittävä taloudellinen riski EU:n 
talousarviolle, mutta niistä aiheutuu kohtuuton taloudellinen ja hallinnollinen taakka 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan 
riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso.

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan 
riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso 
sopivimmaksi katsomassaan muodossa.

Or. en

Perustelu

On korostettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Jäsenvaltioiden ja komission 
valvontaa koskevia sääntöjä ei tarvitse sekoittaa hallinnollisen taakan aiheuttamiseksi 
jäsenvaltioille ja edunsaajille. Jäsenvaltiot eivät halua valvoa samoja hyviä tuensaajia 
vuodesta toiseen vaan kohdistaa ponnistelunsa riskeihin ja vilpillisiin tuensaajiin, ja 
jäsenvaltioilla on oltava käytettävissään kaikki työkalut vaikuttavaa ja kustannustehokasta 
valvontajärjestelmää varten.

Tarkistus 90
Laurenţiu Rebega

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan 
riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso.

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan 
riskienhallinnan edellyttämä 
oikeasuhtainen tarkastustaso.
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Or. ro

Tarkistus 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’eläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmällä’ Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 

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

säädettyä lammas- ja vuohieläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

N:o 1760/200033 säädettyä nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tai 
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;

_________________ _________________

33 Euroopan 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).

33 Euroopan 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).

34 Neuvoston 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);

34 Neuvoston 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);

Or. en

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 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’hakemuksettomalla järjestelmällä’ 
pinta-alaperusteisia tai eläinperusteisia 

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

tukitoimia koskevaa esitäytettyä tai 
muunlaista hakujärjestelmää, jossa 
hallinnon edellyttämät tiedot ainakin 
yksittäisistä pinta-aloista tai eläimistä, 
joista tukea haetaan, ovat saatavilla 
jäsenvaltion hallinnoimissa virallisissa 
tietokannoissa. Hakemukseton 
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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en
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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 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
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.

Or. en

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 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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jäsenvaltioiden pinta-
alamonitorointijärjestelmää, jotka eivät 
ole käyttäneet kaukokartoitusjärjestelmää 
viime vuosina.

Or. en

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 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

74 artikla Poistetaan.

Soveltamisala ja määritelmät

1. Tässä luvussa vahvistetaan 
säännöt maataloustukirahaston 
rahoitusjärjestelmään suoraan tai 
välillisesti kuuluvia maksuja saavien tai 
suorittavien yhteisöjen tai niiden 
edustajien, jäljempänä ’yritykset’, 
kaupallisten asiakirjojen tarkastamista 
varten, jotta voidaan varmistaa, onko 
maataloustukirahaston 
rahoitusjärjestelmään kuuluvat toimet 
tosiasiassa toteutettu ja onko ne toteutettu 
asianmukaisesti.

2. Tätä lukua ei sovelleta tukitoimiin, 
joihin sovelletaan tämän osaston II 
luvussa ja asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 
III luvussa tarkoitettua yhdennettyä 
järjestelmää. Siirretään komissiolle valta 
antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla sellaisten 
tukitoimien luettelo, jotka ovat muotonsa 
ja tarkastusvaatimustensa vuoksi 
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soveltumattomia kaupallisten asiakirjojen 
tarkastamisen muodossa tehtäviin 
lisäjälkitarkastuksiin ja joita sellainen 
tämän luvun mukainen tarkastaminen ei 
siksi koske.

3. Tässä luvussa tarkoitetaan:

a) ’kaupallisella asiakirjalla’ kaikkia 
yrityksen ammatilliseen toimintaan 
liittyviä kirjoja, rekistereitä, tositteita ja 
muita perusteena olevia asiakirjoja, 
kirjanpitoa, tuotanto- ja laatuasiakirjoja, 
kirjeenvaihtoa ja missä tahansa muodossa 
olevia kaupallisia tietoja, mukaan 
luettuina sähköisessä muodossa olevat 
tiedot, siinä määrin kuin nämä asiakirjat 
tai tiedot liittyvät suoraan tai välillisesti 1 
kohdassa tarkoitettuihin toimiin;

b) ’kolmannella osapuolella’ kaikkia 
luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, jotka ovat suoraan tai 
välillisesti yhteydessä 
maataloustukirahaston 
rahoitusjärjestelmässä toteutettuihin 
toimiin.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sisältää yksityiskohtaiset toimien tarkastuksia koskevat vaatimukset (74–
83 artikla). Tällaisten tarkastusten vähäisen määrän vuoksi tällaisen raskaan 
valvontajärjestelmän tarve on kyseenalainen nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisena 
ratkaisuna voisi olla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla tarkastamatta toimia, jos niihin 
liittyvät summat jäävät tietyn rajan alle.

Tarkistus 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

75 artikla Poistetaan.

Jäsenvaltioiden suorittamat tarkastukset
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1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
yritysten kaupallisia asiakirjoja koskevat 
järjestelmälliset tarkastukset 
tarkastettavien toimien laatu huomioon 
ottaen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tarkastettavat yritykset valitaan siten, 
että saadaan parhaat mahdolliset takeet 
sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi 
ja havaitsemiseksi toteutettavien 
toimenpiteiden vaikuttavuudesta.
Valinnassa on muun muassa otettava 
huomioon yritysten taloudellinen merkitys 
kyseisessä järjestelmässä sekä muut 
riskitekijät.

2. Tarkoituksenmukaisissa 
tapauksissa 1 kohdassa säädetyt 
tarkastukset ulotetaan koskemaan 
sellaisia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, 
jotka liittyvät yritykseen, sekä muita 
luonnollisia tai oikeushenkilöitä, joilla 
saattaa olla merkitystä 76 artiklassa 
kuvattujen tavoitteiden saavuttamiselle.

3. Tämän luvun mukaisesti 
suoritettavat tarkastukset eivät rajoita 47 
ja 48 artiklan mukaisesti tehtäviä 
tarkastuksia.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sisältää yksityiskohtaiset toimien tarkastuksia koskevat vaatimukset (74–
83 artikla). Tällaisten tarkastusten vähäisen määrän vuoksi tällaisen raskaan 
valvontajärjestelmän tarve on kyseenalainen nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisena 
ratkaisuna voisi olla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla tarkastamatta toimia, jos niihin 
liittyvät summat jäävät tietyn rajan alle.

Tarkistus 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
76 artikla

Komission teksti Tarkistus

76 artikla Poistetaan.
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Ristiintarkastukset

1. Keskeisten tarkastettavien tietojen 
oikeellisuus tutkitaan ristiintarkastuksilla, 
joissa mukana ovat kyseessä olevan riskin 
tason mukaan tarvittaessa myös 
kolmansien osapuolten kaupalliset 
asiakirjat, ja niihin kuuluvat

a) vertailut tavarantoimittajien, 
asiakkaiden, kuljetusliikkeiden tai muiden 
kolmansien osapuolten kaupallisiin 
asiakirjoihin;

b) tarvittaessa varastojen määrään ja 
luonteeseen kohdistuvat fyysiset 
tarkastukset;

c) vertailu sellaisia rahavirtoja 
koskevaan kirjanpitoon, jotka ovat 
johtaneet maataloustukirahaston 
rahoitusjärjestelmän puitteissa 
toteutettuihin toimiin tai ovat niiden 
seuraus;

d) tarkastukset, jotka liittyvät 
sellaiseen kirjanpitoon tai rahoitustoimien 
kirjauksiin, jotka tarkastuksen 
ajankohtana osoittavat, että 
maksajaviraston hallussa olevat 
asiakirjat, jotka osoittavat tuen 
maksamisen tuensaajalle, ovat 
paikkansapitävät.

2. Silloin, kun yritysten edellytetään 
unionin lainsäädännön tai kansallisten 
säännösten mukaan pitävän erityistä 
inventaariokirjaa, kyseisen kirjanpidon 
tarkastaminen käsittää aiheellisissa 
tapauksissa kirjanpidon vertailun 
kaupallisiin asiakirjoihin ja tarvittaessa 
yrityksen varastoissa oleviin määriin.

3. Tarkastettavien toimien valinnassa 
otetaan kaikilta osin huomioon esitetyn 
riskin taso.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sisältää yksityiskohtaiset toimien tarkastuksia koskevat vaatimukset (74–
83 artikla). Tällaisten tarkastusten vähäisen määrän vuoksi tällaisen raskaan 
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valvontajärjestelmän tarve on kyseenalainen nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisena 
ratkaisuna voisi olla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla tarkastamatta toimia, jos niihin 
liittyvät summat jäävät tietyn rajan alle.

Tarkistus 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
77 artikla

Komission teksti Tarkistus

77 artikla Poistetaan.

Kaupallisten asiakirjojen saatavuus

1. Yrityksen vastuuhenkilöiden tai 
kolmannen osapuolen on varmistettava, 
että tarkastuksista vastaaville 
virkamiehille tai heidän puolestaan sen 
tekemiseen valtuutetuille henkilöille 
toimitetaan kaikki kaupalliset asiakirjat ja 
niitä täydentävät tiedot. Sähköisessä 
muodossa varastoidut tiedot on annettava 
asianmukaisella tietovälineellä.

2. Tarkastuksesta vastaavat 
virkamiehet tai heidän puolestaan sen 
tekemiseen valtuutetut henkilöt voivat 
edellyttää, että heille toimitetaan otteita 
tai jäljennöksiä 1 kohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista.

3.

Jos yrityksessä säilytetyt kaupalliset 
asiakirjat katsotaan tämän luvun nojalla 
suoritettavan tarkastuksen aikana 
tarkastuksen kannalta 
epäasianmukaisiksi, yritystä pyydetään 
tulevaisuudessa ylläpitämään nämä 
asiakirjat tarkastuksesta vastuussa olevan 
jäsenvaltion ohjeiden mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kyseistä alaa 
koskevissa muissa asetuksissa säädettyjä 
velvoitteita.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
päivämäärä, josta alkaen nämä asiakirjat 
on laadittava.
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Jos kaikkia tai osaa tämän luvun nojalla 
tarkastuksen kohteena olevista 
kaupallisista asiakirjoista säilytetään 
yrityksessä, joka kuuluu samaan, 
tarkastettavan yrityksen kanssa 
yhtenäisesti hallinnoitavaan kaupalliseen 
ryhmään, yhtiöön tai yritysliittymään, 
riippumatta siitä, sijaitseeko se unionin 
alueella tai sen ulkopuolella, 
tarkastettavan yrityksen on annettava 
nämä asiakirjat tarkastuksesta vastaavien 
virkamiesten käyttöön tarkastuksen 
suorittamisesta vastuussa olevan 
jäsenvaltion määräämässä paikassa ja sen 
määräämänä aikana.

4. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tarkastuksista vastaavilla virkamiehillä on 
oikeus ottaa haltuun tai otattaa haltuun 
kaupalliset asiakirjat. Oikeutta käytetään 
asiaa koskevien kansallisten määräysten 
ja säännösten mukaisesti, eikä se vaikuta 
asiakirjojen haltuunottoa koskeviin 
rikosoikeudellisiin sääntöihin.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sisältää yksityiskohtaiset toimien tarkastuksia koskevat vaatimukset (74–
83 artikla). Tällaisten tarkastusten vähäisen määrän vuoksi tällaisen raskaan 
valvontajärjestelmän tarve on kyseenalainen nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisena 
ratkaisuna voisi olla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla tarkastamatta toimia, jos niihin 
liittyvät summat jäävät tietyn rajan alle.

Tarkistus 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
78 artikla

Komission teksti Tarkistus

78 artikla Poistetaan.

Keskinäinen avunanto

1.
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Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan 
tässä luvussa säädettyjen tarkastusten 
toteuttamisessa, jos

a) yritys tai kolmas osapuoli on 
sijoittautunut johonkin muuhun 
jäsenvaltioon kuin siihen, jossa kyseessä 
oleva määrä on maksettu tai olisi pitänyt 
maksaa tai jossa se on otettu vastaan tai 
olisi pitänyt ottaa vastaan;

b) yritys tai kolmas osapuoli on 
sijoittautunut johonkin muuhun 
jäsenvaltioon kuin siihen, jossa 
tarkastuksessa tarvittavat asiakirjat ja 
tiedot sijaitsevat.

Komissio voi koordinoida kahden tai 
useamman jäsenvaltion välisiä 
vastavuoroista avunantoa sisältäviä 
yhteisiä toimia.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle luettelo kolmansiin maihin 
sijoittautuneista yrityksistä, joiden osalta 
kyseessä oleva määrä on maksettu tai olisi 
pitänyt maksaa tai on otettu tai olisi 
pitänyt ottaa vastaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

3.

Jos toisessa jäsenvaltiossa tarvitaan
lisätietoja 75 artiklan mukaista yrityksen 
tarkastusta ja erityisesti 76 artiklan 
mukaista ristiintarkastusta varten, 
voidaan esittää asianmukaisesti 
perusteltuja erityisiä tarkastuspyyntöjä.

Tarkastuspyyntö on toteutettava kuuden 
kuukauden kuluessa sen
vastaanottamisesta ja tarkastuksen 
tulokset on toimitettava viipymättä 
pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sisältää yksityiskohtaiset toimien tarkastuksia koskevat vaatimukset (74–
83 artikla). Tällaisten tarkastusten vähäisen määrän vuoksi tällaisen raskaan 
valvontajärjestelmän tarve on kyseenalainen nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisena 
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ratkaisuna voisi olla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla tarkastamatta toimia, jos niihin 
liittyvät summat jäävät tietyn rajan alle.

Tarkistus 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
79 artikla

Komission teksti Tarkistus

79 artikla Poistetaan.

Ohjelmasuunnittelu

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
ohjelma seuraavana tarkastuskautena 75 
artiklan mukaisesti suoritettavista 
tarkastuksista.

2. Jäsenvaltioiden on kunakin 
vuonna ennen huhtikuun 15 päivää 
toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu 
ohjelmansa tiedoksi komissiolle ja 
täsmennettävä

a) tarkastettavien yritysten määrä ja 
jakautuminen aloittain ottaen huomioon 
kyseessä olevat tukimäärät;

b) ohjelman laatimista varten 
hyväksytyt perusteet.

3. Jäsenvaltioiden on pantava 
vahvistamansa ja komissiolle tiedoksi 
antamansa ohjelmat täytäntöön, jollei 
komissio ole kahdeksan viikon kuluessa 
esittänyt huomautuksia.

4. Edellä olevaa 3 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin muutoksiin, joita 
jäsenvaltiot tekevät ohjelmaan.

5. Komissio voi missä tahansa 
vaiheessa pyytää tietyntyyppisten yritysten 
sisällyttämistä jäsenvaltion ohjelmaan.

6.

Yritykset, joiden osalta tulojen tai 
maksujen summa on ollut alle 40 000 
euroa, tarkastetaan tämän luvun nojalla 
ainoastaan erityisistä syistä, jotka 
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jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa 
tarkoitetussa vuosittaisessa ohjelmassaan 
tai jotka komissio ilmoittaa kyseistä 
ohjelmaa koskevissa muutosehdotuksissa.

Siirretään komissiolle valta antaa 101 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
kynnysarvon muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sisältää yksityiskohtaiset toimien tarkastuksia koskevat vaatimukset (74–
83 artikla). Tällaisten tarkastusten vähäisen määrän vuoksi tällaisen raskaan 
valvontajärjestelmän tarve on kyseenalainen nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisena 
ratkaisuna voisi olla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla tarkastamatta toimia, jos niihin 
liittyvät summat jäävät tietyn rajan alle.

Tarkistus 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

80 artikla Poistetaan.

Erityisyksiköt

1.

Kussakin jäsenvaltiossa tämän luvun 
soveltamisen seurannasta vastaa 
erityisyksikkö. Kyseisten yksiköiden 
vastuulla ovat erityisesti

a) tässä luvussa säädetyt 
tarkastukset, joiden suorittamisesta 
vastaavat suoraan kyseisen yksikön 
palveluksessa olevat virkamiehet; tai

b) muiden yksiköiden henkilöstöön 
kuuluvien virkamiesten suorittamien 
tarkastusten koordinointi ja yleinen 
valvonta.

Jäsenvaltiot voivat myös edellyttää, että 
tämän luvun nojalla tehtävät tarkastukset 
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jaetaan erityisyksikön ja muiden 
kansallisten yksiköiden kesken 
edellyttäen, että niiden koordinoinnista 
vastaa erityisyksikkö.

2. Tämän luvun soveltamisesta 
vastaava yksi tai useampi yksikkö on 
organisoitava siten, että ne ovat 
riippumattomia yksiköistä tai yksiköiden 
osastoista, joiden vastuulla ovat maksut ja 
ennen niitä tehtävät tarkastukset.

3. Tämän luvun soveltamisesta 
vastaava yksi tai useampi yksikkö on 
organisoitava siten, että ne ovat 
riippumattomia yksiköistä tai yksiköiden 
osastoista, joiden vastuulla ovat maksut ja 
ennen niitä tehtävät tarkastukset.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
seuraamusta määräämiseksi niille 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka eivät täytä tämän 
luvun mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sisältää yksityiskohtaiset toimien tarkastuksia koskevat vaatimukset (74–
83 artikla). Tällaisten tarkastusten vähäisen määrän vuoksi tällaisen raskaan 
valvontajärjestelmän tarve on kyseenalainen nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisena 
ratkaisuna voisi olla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla tarkastamatta toimia, jos niihin 
liittyvät summat jäävät tietyn rajan alle.

Tarkistus 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
81 artikla

Komission teksti Tarkistus

81 artikla Poistetaan.

Kertomukset

1.
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Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtainen kertomus 
tämän luvun soveltamisesta ennen 
tarkastuskautta seuraavan tammikuun 1 
päivää.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa on esitettävä myös 
yhteenveto 78 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista erityisistä 
tarkastuspyynnöistä sekä kyseisten 
pyyntöjen perusteella suoritettujen 
tarkastusten tuloksista.

2. Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat 
säännöllisesti näkemyksiä tämän luvun 
soveltamisesta.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sisältää yksityiskohtaiset toimien tarkastuksia koskevat vaatimukset (74–
83 artikla). Tällaisten tarkastusten vähäisen määrän vuoksi tällaisen raskaan 
valvontajärjestelmän tarve on kyseenalainen nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisena 
ratkaisuna voisi olla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla tarkastamatta toimia, jos niihin 
liittyvät summat jäävät tietyn rajan alle.

Tarkistus 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
82 artikla

Komission teksti Tarkistus

82 artikla Poistetaan.

Komission tiedonsaanti ja komission 
suorittamat tarkastukset

1. Komission virkamiesten on 
saatava sovellettavien kansallisten lakien 
mukaisesti käyttöönsä kaikki tämän luvun 
nojalla suoritettavia tarkastuksia varten 
tai niiden jälkeen laaditut asiakirjat ja 
kerätyt tiedot, myös 
tietojenkäsittelyjärjestelmiin tallennetut 
tiedot. Nämä tiedot on toimitettava 
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pyynnöstä asianmukaisella tietovälineellä.

2. Edellä 75 artiklassa tarkoitettujen 
tarkastusten suorittajina ovat 
jäsenvaltioiden virkamiehet. Komission 
virkamiehet voivat osallistua 
tarkastuksiin. He eivät voi itse käyttää 
kansallisille virkamiehille tarkastusten 
osalta annettua toimivaltaa. Heillä on 
kuitenkin oikeus päästä samoihin tiloihin 
kuin jäsenvaltioiden virkamiehet ja saada 
nähtäväkseen samat asiakirjat.

3.

Kun kyseessä ovat 78 artiklan nojalla 
tehtävät tarkastukset, pyynnön esittäneen 
jäsenvaltion virkamiehet voivat olla 
pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion 
suostumuksella läsnä vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa suoritettavassa 
tarkastuksessa ja päästä samoihin tiloihin 
ja saada nähtäväkseen samat asiakirjat 
kuin kyseisen jäsenvaltion virkamiehet.

Pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
suoritettavissa tarkastuksissa läsnä 
olevien pyynnön esittäneen jäsenvaltion 
virkamiesten on joka tilanteessa 
pystyttävä osoittamaan virallinen 
asemansa. Tarkastusten suorittajina ovat 
aina pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion 
virkamiehet.

4. Siltä osin kuin kansallisissa 
rikosoikeudellista menettelyä koskevissa 
säännöksissä säädetään tietyt toimet 
kansallisen lain nojalla erityisesti 
nimettyjen virkamiesten suoritettaviksi, 
komission virkamiehet ja 3 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltion virkamiehet eivät 
osallistu näihin toimiin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetusten (EU, 
Euratom) N:o 883/2013, (Euratom, EY) 
N:o 2988/95, (Euratom, EY) N:o 2185/96 
ja (EU) 2017/1939 säännösten 
soveltamista. He eivät etenkään saa 
milloinkaan osallistua kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen 
rikoslainsäädännön nojalla suoritettaviin 
kotietsintöihin tai henkilöiden virallisiin 
kuulusteluihin. Heillä on kuitenkin oltava 
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oikeus saada käyttöönsä näin saadut 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sisältää yksityiskohtaiset toimien tarkastuksia koskevat vaatimukset (74–
83 artikla). Tällaisten tarkastusten vähäisen määrän vuoksi tällaisen raskaan 
valvontajärjestelmän tarve on kyseenalainen nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisena 
ratkaisuna voisi olla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla tarkastamatta toimia, jos niihin 
liittyvät summat jäävät tietyn rajan alle.

Tarkistus 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
83 artikla

Komission teksti Tarkistus

83 artikla Poistetaan.

Täytäntöönpanovalta

Tarvittaessa komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännökset 
tämän luvun säännösten yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi unionissa 
erityisesti seuraavista:

a) 75 artiklassa tarkoitettujen 
tarkastusten suorittaminen yritysten 
valinnan sekä tarkastusasteen ja -
aikataulun osalta;

b) kaupallisten asiakirjojen 
säilyttäminen sekä säilytettävien 
asiakirjojen tai tallennettavien tietojen 
lajit;

c) 78 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisten toimien toteutus ja 
koordinointi;

d) yksityiskohdat ja eritelmät, jotka 
koskevat pyyntöjen sisältöä, muotoa ja 
esittämistapaa sekä tämän luvun 
mukaisesti edellytettyjen ilmoitusten, 
tietojen toimittamisen ja tietojen vaihdon 
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sisältöä, muotoa ja toimitustapaa.

e) tämän asetuksen mukaisesti 
edellytettyjen tietojen julkaisuedellytykset 
ja -tavat sekä erityissäännöt ja 
edellytykset, jotka koskevat tällaisten 
tietojen levittämistä tai jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
asettamista komission toimesta;

f) 80 artiklassa tarkoitettujen 
erityisyksikköjen tehtävät;

g) 81 artiklassa tarkoitettujen 
kertomusten sisältö ja mahdolliset muut 
tämän luvun nojalla tarvittavat 
ilmoitukset.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sisältää yksityiskohtaiset toimien tarkastuksia koskevat vaatimukset (74–
83 artikla). Tällaisten tarkastusten vähäisen määrän vuoksi tällaisen raskaan 
valvontajärjestelmän tarve on kyseenalainen nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisena 
ratkaisuna voisi olla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla tarkastamatta toimia, jos niihin 
liittyvät summat jäävät tietyn rajan alle.

Tarkistus 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
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 

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. 



PE631.861v01-00 48/57 AM\1171029FI.docx

FI

luvun 2 jaksossa säädetyn tuen saajista. Poiketen siitä, mitä edeltävässä kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää 
vähentää 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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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:

Or. en

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 
noudattamatta jättäminen johtuu viranomaisen virheestä. Kaikkien näiden 57 artiklan 3 
kohdan muiden kohtien olisi oltava sovellettavissa ehdollisuusjärjestelmään.

Tarkistus 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i) jos noudattamatta jättäminen 
johtuu ylivoimaisesta esteestä;

Or. en

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 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) jos noudattamatta jättäminen 
johtuu toimivaltaisen viranomaisen tai 
muun viranomaisen virheestä ja henkilö, 
jota hallinnollinen seuraamus koskee, ei 
olisi voinut kohtuudella havaita kyseistä 
virhettä;

Or. en

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 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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.

Or. en

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 
noudattamatta jättäminen johtuu viranomaisen virheestä. Kaikkien näiden 57 artiklan 3 
kohdan muiden kohtien olisi oltava sovellettavissa ehdollisuusjärjestelmään.

Tarkistus 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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tukiin ja pinta-alaperusteiseen 
maaseudun kehittämistukeen.

Or. en

Perustelu

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-
based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in 
relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares 
but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. 
Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 
86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-
related rural development support are applied.

Tarkistus 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

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 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en
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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 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta

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.

Or. en

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 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komission teksti Tarkistus

vii) tiedot 57 artiklan nojalla 
toteutetuista toimenpiteistä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 120
Stanislav Polčák

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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, mukaan 
lukien tiedot taloudellisista, perhe- tai 
muista siteistä henkilöihin, jotka 
työskentelevät jäsenvaltion 
viranomaisyksiköissä.

Or. cs

Tarkistus 121
Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 oikea-aikaisesti jälkikäteen 
kolmen kuukauden välein.

Or. en
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Tarkistus 122
Stanislav Polčák

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mainitun asetuksen 44 artiklan 3–
5 kohdassa alakohdassa tarkoitetut tiedot 
julkaistaan yhdellä jäsenvaltiokohtaisella 
verkkosivustolla. Tiedot on pidettävä 
saatavilla kahden vuoden ajan 
ensimmäisestä julkaisemisesta.

Mainitun asetuksen 44 artiklan 3–
5 kohdassa alakohdassa tarkoitetut tiedot 
julkaistaan yhdellä jäsenvaltiokohtaisella 
verkkosivustolla. Tiedot on pidettävä 
saatavilla kahden vuoden ajan 
ensimmäisestä julkaisemisesta. Jos 
kyseisiin tietoihin sisältyy myös tietoja 
taloudellisten, perhe- tai muiden siteiden 
olemassaolosta henkilöön, joka 
työskentelee jäsenvaltion 
viranomaisyksikössä, nämä tiedot on 
pidettävä saatavilla vähintään viiden 
vuoden ajan ensimmäisestä 
julkaisemisesta.

Or. cs

Tarkistus 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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.
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