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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on edistää kestävää ja markkinasuuntautunutta 
maatalousalaa, vaikka se ei johdakaan perusteelliseen uudistukseen.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti uudistuksen etenemiseen ja katsoo, että markkinoiden 
vapauttamista ja YMP:n yksinkertaistamista vuoteen 2013 mennessä on jatkettava. On 
kuitenkin varmistettava, että vuoden 2003 uudistukset saadaan päätökseen, ennen kuin 
aloitetaan YMP:n perusteellinen rakenneuudistus.

Tuen mukauttaminen ja vähentäminen: Valmistelija katsoo, että Euroopan viljelijät 
tarvitsevat luotettavaa suunnittelua. Rehun hintojen noustessa lisämukauttaminen ei ole 
perusteltua. Valmistelija ei näin ollen periaatteessa hyväksy asteittaisen mukauttamisen 
lisäämistä: ehdotus lisää byrokratiaa ja saattaa ainoastaan johtaa suurten tilojen pilkkomiseen 
sekä aiheuttaa pienviljelijöille lisätaakkoja.

Täydentävät ehdot: Valmistelija torjuu täydentävien ehtojen soveltamisalan laajennukset.
Valmistelija katsoo näin ollen, etteivät lisäehdot saa olla pakollisia, sillä ne eivät ole 
byrokratian ja tarpeettoman taakan vähentämistä koskevien tavoitteiden mukaisia.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
pyritään estämään maatalousmaan 
käytöstäpoisto ja varmistamaan, että se 
pidetään viljelyn ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa, siinä vahvistetaan 
yhteisön puitteet, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot vahvistavat vaatimuksia ottaen 
huomioon asianomaisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
ilmasto-olosuhteet, viljelyjärjestelmät 
(maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt) sekä tilarakenteet. 
Pakollisen kesannoinnin jättäminen pois 
tilatukijärjestelmästä on joissakin 

(3) Koska asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
pyritään estämään maatalousmaan 
käytöstäpoisto ja varmistamaan, että se 
pidetään viljelyn ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa, siinä vahvistetaan 
yhteisön puitteet, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot vahvistavat vaatimuksia ottaen 
huomioon asianomaisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
ilmasto-olosuhteet, viljelyjärjestelmät 
(maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt) sekä tilarakenteet. 
Pakollisen kesannoinnin jättäminen pois 
tilatukijärjestelmästä on joissakin 
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tapauksissa saattanut vaikuttaa haitallisesti 
ympäristöön erityisesti joidenkin maiseman 
ominaispiirteiden osalta. Sen vuoksi on 
tarpeen vahvistaa yhteisön nykyisiä 
säännöksiä, joilla pyritään suojelemaan 
tiettyjä maiseman ominaispiirteitä.

tapauksissa saattanut vaikuttaa haitallisesti 
ympäristöön erityisesti joidenkin maiseman 
ominaispiirteiden osalta. Sen vuoksi on 
tarpeen vahvistaa yhteisön nykyisiä 
säännöksiä, joilla pyritään suojelemaan 
tiettyjä maiseman ominaispiirteitä. 
Samalla kun otetaan huomioon tarve 
varmistaa yhteisön lainsäädännön 
mukaiset veden korkeat laatuvaatimukset, 
sellaisia lisärajoituksia ei saa asettaa, 
jotka haittaavat toivottavaa maaseudun 
kehittämistä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
4 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia saavan viljelijän on 
noudatettava liitteessä II lueteltuja 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia sekä 6 
artiklan mukaisesti vahvistettua hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimusta.

1. Suoria tukia saavan viljelijän on 
noudatettava liitteessä II lueteltuja 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia sekä 
6 artiklan mukaisesti vahvistettua hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimusta, 
paitsi jos se on käytännössä mahdotonta 
ja suhteetonta esimerkiksi merkittävien 
luonnononnettomuuksien vuoksi.

Perustelu

Periaate, jonka mukaan menettelyjä yksinkertaistetaan täydentävien ehtojen avulla, on 
ristiriidassa tämän vaatimuksen kanssa, sillä siitä aiheutuu tarpeetonta taakkaa ja 
byrokratiaa. Nykyiset EU:n säännökset kattavat jo valtaosan vaadituista ehdoista.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
4 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on esitettävä viljelijälle luettelo 
noudatettavista lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista sekä hyvän 

2. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on esitettävä viljelijälle luettelo 
lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä 
hyvän maatalouden ja ympäristön 
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maatalouden ja ympäristön vaatimuksesta. vaatimuksesta.

Perustelu

Katso tarkistuksen 2 (entisen tarkistuksen 1) perustelu.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkia viljelijälle tiettynä 
kalenterivuonna myönnettäviä suoria tukia, 
joiden määrä ylittää 5 000 euroa, 
vähennetään kunakin vuonna vuoteen 2012 
saakka seuraavien prosenttimäärien 
mukaisesti:

1. Kaikkia viljelijälle tiettynä 
kalenterivuonna myönnettäviä suoria tukia, 
joiden määrä ylittää 10 000 euroa, 
vähennetään kunakin vuonna vuoteen 2012 
saakka seuraavien prosenttimäärien 
mukaisesti:

a) 2009: 7 prosenttia, a) 2009: 6 prosenttia,
b) 2010: 9 prosenttia, b) 2010: 7 prosenttia,
c) 2011: 11 prosenttia, c) 2011: 8 prosenttia,
d) 2012: 13 prosenttia. d) 2012: 9 prosenttia.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuja vähennyksiä korotetaan
a) 3 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
100 000–199 999 euroa;
b) 6 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
200 000–299 999 euroa;
c) 9 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
vähintään 300 000 euroa.
3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
Ranskan merentakaisten departementtien, 
Azorien ja Madeiran, Kanariansaarten sekä 
Egeanmeren saarten viljelijöille 
myönnettävään suoraan tukeen.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
Ranskan merentakaisten departementtien, 
Azorien ja Madeiran, Kanariansaarten sekä 
Egeanmeren saarten viljelijöille 
myönnettävään suoraan tukeen.

Perustelu

Lisämukauttamista ei voida perustella rehun nousevilla hinnoilla. Asteittainen 
mukauttaminen olisi poistettava, koska se syrjii ja rankaisee suuria, tehokkaita viljelijöitä, 
jotka luottavat mittakaavaetuihin ja lujittavat maaseudun kehittämistä. Pienviljelijöille ei 
kuitenkaan pitäisi sälyttää lisätaakkoja.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
9 artikla  4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 7 artiklan 1 kohdan
soveltamisesta saatu jäljelle jäävä määrä ja 
7 artiklan 2 kohdan soveltamisesta saadut 
määrät jaetaan 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen sille 
jäsenvaltiolle, jossa vastaavat määrät ovat 
kertyneet. Ne on käytettävä asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 69 artiklan 5 a kohdan 
mukaisesti.

4. Edellä 7 artiklan soveltamisesta saatu 
jäljelle jäävä määrä jaetaan 
täysimääräisesti 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen sille 
jäsenvaltiolle, jossa vastaavat määrät ovat 
kertyneet. Ne on käytettävä asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 69 artiklan 5 a kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tekstin johdonmukaisuus tarkistuksen 4 (entisen tarkistuksen 3) 
hyväksymisen jälkeen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 7 artiklan 1 ja 2 kohdan 
soveltamisesta saadut määrät jaetaan 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen sille uudelle 
jäsenvaltiolle, jossa vastaavat määrät ovat 
kertyneet. Ne on käytettävä asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 5 a kohdan 
mukaisesti.

4. Edellä 7 artiklan 1 kohdan 
soveltamisesta saadut määrät jaetaan 128 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen sille uudelle jäsenvaltiolle, 
jossa vastaavat määrät ovat kertyneet. Ne 
on käytettävä asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 69 artiklan 5 a kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tekstin johdonmukaisuus tarkistuksen 4 (entisen tarkistuksen 3) 
hyväksymisen jälkeen.

Tarkistus 7



AD\739013FI.doc 7/9 PE409.507v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet.

2. Jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet 
ja/tai rakenteelliset haitat, joista muita 
heikommin kehittyneet alueet kärsivät.

Jäsenvaltioita, joissa on alle kolme 
miljoonaa tukikelpoista hehtaaria, voidaan 
pitää yhtenä alueena.

Jäsenvaltioita, joissa on alle kolme 
miljoonaa tukikelpoista hehtaaria, voidaan 
pitää yhtenä alueena. Komissio harkitsee 
muutoksenhakumenettelyn tarjoamista 
riitatilanteissa.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, ettei aluetasolla sallita olemassa olevaa tai uutta syrjintää.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uusien jäsenvaltioiden on määritettävä 
alueet puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

2. Uusien jäsenvaltioiden on määritettävä 
alueet puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein. Komissio harkitsee 
muutoksenhakumenettelyn tarjoamista 
riitatilanteissa.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, ettei aluetasolla sallita uutta syrjintää.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Liite III  5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vesien suojelu ja vesihuolto: Poistetaan.
Vesien suojelu saastumiselta ja valumilta 
sekä vedenkäytön hallinnointi
– Suojakaistaleiden luominen vesistöjen 
varrelle
– Kasteluveden käyttöä koskevien 
lupamenettelyjen noudattaminen

Perustelu

Lähestymistavassa olisi keskityttävä yksinkertaistamaan täydentäviä ehtoja. Tämä ehdotus 
sen sijaan laajentaa niiden soveltamisalaa. Nykyinen EU:n lainsäädäntö, esimerkiksi 
kasvinsuojelusta ja lannoituksesta annettu lainsäädäntö, kattaa jo valtaosan vaadituista 
ehdoista.
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