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Tarkistus 392
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maatilojen neuvontajärjestelmä Maatilojen tutkimus- ja 
neuvontajärjestelmä

Or. en

Tarkistus 393
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvontapalvelujen on katettava 
vähintään 1 luvussa tarkoitetut lakisääteiset 
hoitovaatimukset sekä hyvän viljelykunnon 
ja ympäristön vaatimus.

2. Tutkimus- ja neuvontapalvelujen on 
katettava vähintään 1 luvussa tarkoitetut 
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvän 
viljelykunnon ja ympäristön vaatimus.

Or. en

Tarkistus 394
Stéphane Le Foll

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvontapalvelujen on katettava 
vähintään 1 luvussa tarkoitetut lakisääteiset 
hoitovaatimukset sekä hyvän viljelykunnon 

2. Neuvontapalvelujen on katettava 
vähintään 1 luvussa tarkoitetut lakisääteiset 
hoitovaatimukset sekä hyvän viljelykunnon 
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ja ympäristön vaatimus. ja ympäristön vaatimus ja sellaisten 
tuotantotapojen levittäminen, jotka ovat 
taloudellisesti tehokkaita, ekologisesti 
kestäviä ja taloudellisempia 
luonnonvarojen ja tuotantokustannusten 
kannalta (energia, panokset jne.).

Or. fr

Perustelu

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Tarkistus 395
Maria Petre

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava etusija 
viljelijöille, jotka saavat enemmän kuin 
15 000 euroa suoraa tukea vuosittain.

Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Tarkistus 396
Stéphane Le Foll

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 . Jäsenvaltioiden on annettava etusija 
viljelijöille, jotka saavat enemmän kuin 
15 000 euroa suoraa tukea vuosittain.

2. Jäsenvaltioiden on valvottava, että 
maanviljelijät voivat osallistua 
vapaaehtoisesti tähän 
neuvontajärjestelmään.

Or. fr

Tarkistus 397
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava etusija 
viljelijöille, jotka saavat enemmän kuin 
15 000 euroa suoraa tukea vuosittain.

2. Jäsenvaltioiden on annettava etusija 
viljelijöille, jotka saavat enemmän kuin 
15 000 euroa suoraa tukea vuosittain ja alle 
35-vuotiaille viljelijöille.

Or. nl

Perustelu

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.
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Tarkistus 398
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 maatilojen 
neuvontajärjestelmän soveltamisesta 
kertomuksen, johon tarvittaessa liittyy 
ehdotuksia sen tekemiseksi pakolliseksi.

Kaikissa jäsenvaltioissa tällä 
tarkistamisella yksilöidään parhaat 
toimintatavat ja suuntaviivat 
jäsenvaltioille tehokkaimmasta ja 
toimivimmasta tutkimus- ja 
neuvontajärjestelmästä.

Or. en

Tarkistus 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä voi 
tarvittaessa käsittää oliivialan 
paikkatietojärjestelmän.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
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Tarkistus 400
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän tietokannan on mahdollistettava 
erityisesti se, että jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen saa suoraan ja 
viipymättä käyttöönsä kalenterivuotta ja/tai 
markkinointivuotta koskevat tiedot 
vuodesta 2000 alkaen.

Tämän tietokannan on mahdollistettava 
erityisesti se, että jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen saa suoraan ja 
viipymättä käyttöönsä kalenterivuotta ja/tai 
markkinointivuotta koskevat tiedot 
vuodesta 2000 alkaen ja uusilta 
jäsenvaltioilta niiden unioniin liittymisen 
jälkeisestä vuodesta alkaen.

Or. ro

Perustelu

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Tarkistus 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi päättää, että 
tukihakemukseen on sisällyttävä ainoastaan 
edellisenä vuonna jätettyyn 
tukihakemukseen tehdyt muutokset. 
Jäsenvaltiot jakavat edellisinä vuosina 
määritettyihin aloihin perustuvat 
esipainetut lomakkeet ja toimittavat 
kyseisten alojen ja tapauksen mukaan 
oliivipuiden sijainnin osoittavaa graafista 
aineistoa.

2. Jäsenvaltio voi päättää, että 
tukihakemukseen on sisällyttävä ainoastaan 
edellisenä vuonna jätettyyn 
tukihakemukseen tehdyt muutokset. 
Jäsenvaltiot jakavat edellisinä vuosina 
määritettyihin aloihin perustuvat 
esipainetut lomakkeet ja toimittavat 
kyseisten alojen sijainnin osoittavaa 
graafista aineistoa.

Or. es
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Perustelu

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Tarkistus 402
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
tukihakemuksille hallinnollisia tarkastuksia 
tukikelpoisuusedellytysten tarkistamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
tukihakemuksille hallinnollisia tarkastuksia 
tukikelpoisuusedellytysten tarkistamiseksi.  
Nämä hallinnolliset tarkastukset eivät saa 
olla liian raskaita maanviljelijöille, 
eritoten mitä tulee kustannuksiin ja 
paperityöhön.

Or. en

Perustelu

Reduce red tape.

Tarkistus 403
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla todetakseen, noudattavatko 
viljelijät 1 luvussa tarkoitettuja velvoitteita.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla todetakseen, noudattavatko 
viljelijät 1 luvussa tarkoitettuja velvoitteita. 
Tällaiset tarkastukset on suoritettava 
tietyllä tilalla enintään yhden päivän 
kuluessa.

Or. en
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Perustelu

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Tarkistus 404
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla todetakseen, noudattavatko 
viljelijät 1 luvussa tarkoitettuja velvoitteita.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla todetakseen, noudattavatko 
viljelijät 1 luvussa tarkoitettuja velvoitteita. 
Nämä tarkastukset eivät saa olla liian 
työläitä maanviljelijöille.

Or. en

Perustelu

Reduce red tape for cross compliance.

Tarkistus 405
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla todetakseen, noudattavatko 
viljelijät 1 luvussa tarkoitettuja velvoitteita. 

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla todetakseen, noudattavatko 
viljelijät 1 luvussa tarkoitettuja velvoitteita. 
Tarkastukset tehdään asteittaisten 
riskinarviointien perusteella, eivätkä ne 
koske kaikkia edunsaajia.

Or. ro
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Perustelu

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Tarkistus 406
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat käyttää nykyisiä 
hallinto- ja valvontajärjestelmiään 
varmistaakseen 1 luvussa tarkoitettujen 
lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvän 
viljelykunnon ja ympäristön vaatimuksen 
noudattamisen.

2. Jäsenvaltiot voivat käyttää nykyisiä 
hallinto- ja valvontajärjestelmiään 
varmistaakseen 1 luvussa tarkoitettujen 
lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvän 
viljelykunnon ja ympäristön vaatimuksen 
noudattamisen. Jäsenvaltioiden on 
kuitenkin pyrittävä rajoittamaan tietyllä 
tilalla paikalla tehtäviä tarkastuksia 
suorittavien tarkastuslaitosten ja 
henkilöiden määrää.

Or. en

Perustelu

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Tarkistus 407
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Jäsenvaltiot voivat käyttää yksityisiä 
hallinto- ja valvontajärjestelmiä, jos ne 
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ovat kansallisten viranomaisten 
virallisesti hyväksymiä. 

Or. en

Tarkistus 408
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2b. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
suunnittelemaan tarkastukset siten, että 
tilat, joilla voidaan parhaiten suorittaa 
tarkastuksia tiettynä aikana vuodesta, 
todellakin tarkastetaan kyseisenä 
ajanjaksona. Jos tarkastuslaitos ei 
kuitenkaan kausiluonteisista syistä pysty 
tarkastamaan kokonaan tai osittain tiettyä 
lakisääteistä hoitovaatimusta tai hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimusta 
paikalla tehtävän tarkastuksen aikana, 
vaatimukset katsotaan täytetyiksi.

Or. en

Tarkistus 409
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös, 
jos kyseinen noudattamatta jättäminen 
johtuu suoraan sellaisen henkilön 
toiminnasta tai laiminlyönnistä, jolle tai 
jolta maatalousmaa on siirtynyt.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös, 
jos kyseinen noudattamatta jättäminen 
johtuu suoraan sellaisen henkilön 
toiminnasta tai laiminlyönnistä, jolle tai 
jolta maatalousmaa on siirtynyt, paitsi jos 
laiminlyönnin tehnyt henkilö on myös 
jättänyt tukihakemuksen kyseiselle 
vuodelle. Jälkimmäisessä tapauksessa 
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ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
seuraamus kohdennetaan laiminlyönnin 
tehneelle henkilölle maksettavien suorien 
tukien määrään.

Or. en

Tarkistus 410
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa 'siirtymisellä' tarkoitetaan
minkä tahansa tyyppistä toimea, jolla 
maatalousmaa lakkaa olemasta siirtäjän 
käytössä.

Tässä kohdassa 'siirtymisellä' tarkoitetaan 
minkä tahansa tyyppistä toimea, jolla 
maatalousmaa lakkaa olemasta siirtäjän 
käytössä, lukuun ottamatta siirtymisiä, 
joita kyseinen maanviljelijä ei voi estää.

Or. en

Tarkistus 411
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi 26 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa 
yksityiskohtaisissa säännöissä säädettyjen 
edellytysten mukaisesti päättää olla 
vähentämättä tai epäämättä tukea, jos 
kyseinen määrä on asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisten tuen vähentämisten tai 
epäämisten jälkeen enintään 100 euroa 
viljelijää ja kalenterivuotta kohti.

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi 26 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa 
yksityiskohtaisissa säännöissä säädettyjen 
edellytysten mukaisesti päättää olla 
vähentämättä tai epäämättä tukea, jos 
kyseinen määrä on enintään 100 euroa 
viljelijää ja kalenterivuotta kohti.

Or. ro
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Perustelu

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Tarkistus 412
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
vaihtoehtoa, toimivaltaisen viranomaisen 
on seuraavana vuonna toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että viljelijä oikaisee 
havaitun noudattamatta jättämisen. 
Havainnot ja tilanteen korjaamiseksi 
toteutettavat toimet on ilmoitettava 
viljelijälle.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
vaihtoehtoa, toimivaltaisen viranomaisen 
on seuraavana vuonna toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että viljelijä oikaisee 
havaitun noudattamatta jättämisen. 
Havainnot ja tilanteen korjaamiseksi 
toteutettavat toimet on ilmoitettava 

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
vaihtoehtoa, toimivaltainen viranomainen 
ilmoittaa havaitut noudattamatta 
jättämiset viljelijälle, jonka on puolestaan 
ilmoitettava tilanteen korjaamiseksi 
toteutetut toimet. Valvoakseen, onko 
viljelijä toteuttanut kyseiset toimet, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
tarkastettava kyseiset maatalousyritykset 
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viljelijälle. seuraavana vuonna itse paikalla tehtäviin 
tarkastuksiin liittyvän riskinarvioinnin 
yhteydessä.

Or. es

Perustelu

Si, en aras de la simplificación, se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente.

Tarkistus 414
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos viljelijä ei välittömästi toteuta toimia 
havaitun noudattamatta jättämisen 
oikaisemiseksi, toimivaltaisen 
viranomaisen on seuraavana vuonna 
toteutettava toimet sen varmistamiseksi, 
että viljelijä oikaisee havaitun 
noudattamatta jättämisen; nämä toimet 
voivat asianmukaisessa tapauksessa 
tarkoittaa vain hallinnollista tarkastusta.
Kaikki havainnot vähäisestä noudattamatta 
jättämisestä ja tilanteen korjaamiseksi 
toteutettavat toimet on ilmoitettava 
viljelijälle.

Kaikki havainnot vähäisestä noudattamatta 
jättämisestä on ilmoitettava viljelijälle.

Or. en
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Tarkistus 415
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a. Mikäli sovelletaan 25 artiklan 
mukaisesti tukien vähentämistä tai 
epäämistä, silloin kun täydentäviä ehtoja 
koskevia sääntöjä ei ole noudatettu, 
sakkoa ei määrätä vastaavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti samasta 
noudattamatta jättämistä koskevasta 
tapauksesta.  Jos kansallisen 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena on määrätty sakko, tukien 
vähentämistä tai epäämistä ei määrätä 
samasta noudattamatta jättämistä 
koskevasta tapauksesta.

Or. en

Tarkistus 416
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26a artikla
Tarkistaminen

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2007 ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein kertomuksen täydentäviä 
ehtoja koskevan järjestelmän 
soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa 
asianmukaisia ehdotuksia, joiden 
tarkoituksena on erityisesti
– tarkistaa liitteessä III tarkoitettuja 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia,
– yksinkertaistaa ja parantaa lakisääteisiä 
hoitovaatimuksia koskevan luettelon 
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mukaista lainsäädäntöä ja purkaa sen 
sääntelyä kiinnittämällä erityistä 
huomiota nitraatteja koskevaan 
lainsäädäntöön,
– yksinkertaistaa, parantaa ja 
yhdenmukaistaa voimassa olevia 
valvontajärjestelmiä ottaen huomioon 
mahdollisuudet, joita tarjoutuu 
indikaattoreiden laatimisesta, 
pullonkauloihin perustuvasta 
valvonnasta, yksityisten 
sertifiointijärjestelmien jo tekemästä 
valvonnasta, lakisääteisten 
hoitovaatimusten kansallisten 
soveltamissäännösten nojalla jo tehdystä 
valvonnasta sekä tieto- ja 
viestintätekniikasta.
Kertomuksiin on myös sisällyttävä 
täydentävien ehtojen järjestelmän 
kokonaiskustannuksia koskeva arvio 
kertomuksen julkaisemista edeltäneeltä 
vuodelta.

Or. en

Perustelu

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Tarkistus 417
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Määrät, jotka saadaan tuen vähentämisistä 
ja epäämisistä 1 luvun noudattamatta 
jättämisen vuoksi, on tilitettävä 
maataloustukirahastolle. Jäsenvaltiot 
voivat pitää itsellään 25 prosenttia näistä 

Määrät, jotka saadaan tuen vähentämisistä 
ja epäämisistä 1 luvun noudattamatta 
jättämisen vuoksi, on siirrettävä 
kansalliseen varantoon ja jaettava 
viljelijöille, jotka harjoittavat 
maanviljelijän ammattia pääasiallisena 
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määristä. elinkeinona, ja uusille ammatin 
harjoittajille.

Or. el

Tarkistus 418
Ioannis Gklavakis

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta  1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio ei saa myöntää suoria tukia 
viljelijälle seuraavissa tapauksissa:

1. Jäsenvaltio voi puolueettomalla ja 
syrjimättömällä tavalla olla myöntämättä
suoria tukia viljelijälle seuraavissa 
tapauksissa:

Or. el

Perustelu

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Tarkistus 419
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio ei saa myöntää suoria tukia 
viljelijälle seuraavissa tapauksissa:

1. Suorat tuet taataan kaikille viljelijöille.  
Alle 1000 euroa suoraa tukea saavilla 
viljelijöillä on oikeus saada täydentävää 
tukea tähän kerran vuodessa 
maksettavaan vähimmäismäärään asti.

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
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250 euroa;
b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta 
haetaan suoria tukia tai joista aiotaan 
myöntää suoria tukia, on enintään yksi 
hehtaari. Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.
Viljelijöihin, joilla on 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja 
erityistukioikeuksia, sovelletaan kuitenkin 
a alakohdassa tarkoitettua edellytystä.

Or. pt

Perustelu

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.

Tarkistus 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio ei saa myöntää suoria tukia 
viljelijälle seuraavissa tapauksissa:

1. Jäsenvaltio voi päättää olla 
myöntämättä suoria tukia viljelijälle 
seuraavissa tapauksissa:

Or. es

Perustelu

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.
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Tarkistus 421
Alyn Smith

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio ei saa myöntää suoria tukia 
viljelijälle seuraavissa tapauksissa:

1. Jäsenvaltio voi olla myöntämättä suoria 
tukia viljelijälle tietyin edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.

Tarkistus 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio ei saa myöntää suoria tukia 
viljelijälle seuraavissa tapauksissa:

1. Jäsenvaltio voi olla myöntämättä suoria 
tukia viljelijälle tietyin edellytyksin:

Or. en

Tarkistus 423
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltio ei saa myöntää suoria tukia 
viljelijälle seuraavissa tapauksissa:

(1) Jäsenvaltio saa itse päättää suorien 
tukien myöntämisen 
vähimmäisedellytyksistä seuraavissa 
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tapauksissa:

Or. hu

Perustelu

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Tarkistus 424
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio ei saa myöntää suoria tukia 
viljelijälle seuraavissa tapauksissa:

1. Jäsenvaltio voi olla hyväksymättä suoria 
tukia koskevan hakemuksen jommassa 
kummassa tai molemmissa seuraavista 
tapauksista:

Or. en

Perustelu

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.
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Tarkistus 425
Maria Petre

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

Komission teksti Tarkistus

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
250 euroa;

Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.

Tarkistus 426
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komission teksti Tarkistus

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
250 euroa;

Poistetaan.

Or. hu

Perustelu

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát. 

Adlib Express Watermark



PE412.053v01-00 22/60 AM\739857FI.doc

FI

Tarkistus 427
Alyn Smith

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

Komission teksti Tarkistus

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
250 euroa;

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
jäsenvaltion asettama määrä ja enintään 
1000 euroa;

Or. en

Tarkistus 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

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

Komission teksti Tarkistus

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
250 euroa;

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
jäsenvaltion asettama määrä ja enintään 
1000 euroa;

Or. en

Perustelu

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.
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Tarkistus 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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

Komission teksti Tarkistus

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
250 euroa; tai:

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ylitä jäsenvaltion 
vahvistamaa määrää eikä 500:aa euroa; 
tai

Or. es

Tarkistus 430
Béla Glattfelder

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

Komission teksti Tarkistus

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
250 euroa; tai

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
250 euroa taikka uusien jäsenvaltioiden 
tapauksessa enempää kuin 150 euroa; tai

Or. hu

Perustelu

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.
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Tarkistus 431
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
250 euroa;

a) jos sellaisten suorien tukien 
kokonaismäärä, joita on haettu tai jotka 
aiotaan myöntää, ei tiettynä 
kalenterivuonna ole enempää kuin 
jäsenvaltion asettama vähimmäismäärä 
ja/tai;

Or. en

Tarkistus 432
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komission teksti Tarkistus

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta 
haetaan suoria tukia tai joista aiotaan 
myöntää suoria tukia, on enintään yksi 
hehtaari. Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.

Poistetaan.

Or. hu

Perustelu

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát. 
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Tarkistus 433
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään yksi hehtaari.
Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi 
vähimmäisalaksi 0,3 hehtaaria ja Malta 
0,1 hehtaaria.

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään jäsenvaltion 
asettama vähimmäisala.

Nämä kaksi raja-arvoa määritellään 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein.
Mitä tulee liitteen VII C kohdassa 
tarkoitettuihin suoriin tukiin 
viininviljelylle, a alakohdassa asetettua 
edellytystä sovelletaan vasta vuodesta
2012 alkaen.

Or. en

Tarkistus 434
Alyn Smith

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

Komission teksti Tarkistus

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään yksi hehtaari. 
Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään viisi hehtaaria.

Or. en
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Tarkistus 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

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

Komission teksti Tarkistus

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään yksi hehtaari. 
Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään viisi hehtaaria.

Or. en

Tarkistus 436
Béla Glattfelder

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

Komission teksti Tarkistus

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään yksi hehtaari. 
Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään yksi hehtaari. 
Uudet jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
vahvistaa tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.

Or. hu

Tarkistus 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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

Komission teksti Tarkistus

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään yksi hehtaari. 

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, ei ylitä jäsenvaltion 
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Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.

vahvistamaa alaa ja on enintään kaksi 
hehtaaria. Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.

Or. es

Tarkistus 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

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

Komission teksti Tarkistus

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään yksi hehtaari. 
Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään vähimmäisala, 
jota kyseinen maa on soveltanut vuonna 
2007. Kypros voi kuitenkin vahvistaa 
tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.

Or. en

Perustelu

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Tarkistus 439
Elisabeth Jeggle

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

Komission teksti Tarkistus

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia tai joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään yksi hehtaari. 
Kypros voi kuitenkin vahvistaa 

b) jos tilan tukikelpoinen ala, josta haetaan 
suoria tukia ja joista aiotaan myöntää 
suoria tukia, on enintään yksi hehtaari
tukijärjestelmää kohden. Kypros voi 
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tukikelpoiseksi vähimmäisalaksi 
0,3 hehtaaria ja Malta 0,1 hehtaaria.

kuitenkin vahvistaa tukikelpoiseksi 
vähimmäisalaksi 0,3 hehtaaria ja Malta 
0,1 hehtaaria.

Or. de

Tarkistus 440
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöihin, joilla on 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja 
erityistukioikeuksia, sovelletaan kuitenkin 
a alakohdassa tarkoitettua edellytystä.

Poistetaan.

Or. hu

Perustelu

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Tarkistus 441
Ioannis Gklavakis

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Joka tapauksessa edellä a alakohdan 
soveltamisen ansiosta säästyneet määrät 
jäävät sen jäsenvaltion kansalliseen 
varantoon, josta ne ovat peräisin.

Or. el
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Perustelu

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.

Tarkistus 442
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi puolueettomalla ja 
syrjimättömällä tavalla olla myöntämättä 
suoria tukia perustamissopimuksen 
48 artiklan toisessa kohdassa 
tarkoitetuille yhtiöille, joiden 
pääasiallisena tarkoituksena ei ole 
maataloustoiminnan harjoittaminen.

Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Tarkistus 443
María Isabel Salinas García

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi puolueettomalla ja 
syrjimättömällä tavalla olla myöntämättä 
suoria tukia perustamissopimuksen 
48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuille 
yhtiöille, joiden pääasiallisena 
tarkoituksena ei ole maataloustoiminnan 

2. Jäsenvaltio voi puolueettomalla ja 
syrjimättömällä tavalla olla myöntämättä 
suoria tukia perustamissopimuksen 
48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuille 
yhtiöille, joiden pääasiallisena 
tarkoituksena ei ole maataloustuotteiden 

Adlib Express Watermark



PE412.053v01-00 30/60 AM\739857FI.doc

FI

harjoittaminen. tuotanto, kasvatus tai viljely, eikä 
sadonkorjuu taikka tuotantoeläinten 
lypsäminen, kasvatus tai pito, eikä 
myöskään niiden kaupan pitäminen 
tuottajajärjestöjen tai osuuskuntien 
kautta.

Or. es

Perustelu

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Tarkistus 444
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuet maksetaan enintään kaksi kertaa 
vuodessa 1 päivän joulukuuta ja seuraavan 
kalenterivuoden 30 päivän kesäkuuta 
välisenä aikana.

2. Tuet maksetaan enintään kaksi kertaa 
vuodessa 1 päivän joulukuuta ja seuraavan 
kalenterivuoden 30 päivän kesäkuuta 
välisenä aikana, ja maksettavalle 
summalle maksetaan markkinaperusteista 
korkoa seuraavan kalenterivuoden 
kesäkuun 30 päivästä alkaen.

Or. en

Tarkistus 445
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viljelijän on saatava 
markkinakorkoon perustuva korvaus, jos 
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maksut ovat myöhästyneet kiistan vuoksi 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa ja jos kiista on 
ratkennut viljelijän eduksi.

Or. nl

Tarkistus 446
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
mukaisia tukia ei saa maksaa ennen kuin 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskevat 
tarkastukset, jotka tekee jäsenvaltio 
22 artiklan mukaisesti, on saatu 
päätökseen.

3. Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
mukaisia tukia ei saa maksaa 
kokonaisuudessaan enintään kahdessa 
erässä ennen kuin 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskevat 
tarkastukset, jotka tekee jäsenvaltio 
22 artiklan mukaisesti, on saatu 
päätökseen.

Ensimmäinen maksuerä, joka on 
enintään 75 prosenttia arvioidusta 
kokonaismaksusta, voidaan maksaa 
ennen tarkastusten päättymistä.

Or. pt

Perustelu

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.
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Tarkistus 447
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Jos maksut maksetaan ennakkoon tai 
kahdessa erässä, ensimmäinen erä 
määritellään niiden hallinnollisten ja 
paikalla tehtyjen tarkastusten tulosten 
perusteella, jotka ovat käytettävissä 
maksupäivänä, ja sen suuruisena, että 
maksun lopullinen summa ei ole pienempi 
kuin ensimmäinen erä.

Or. en

Tarkistus 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
mukaisia tukia ei saa maksaa ennen kuin 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskevat 
tarkastukset, jotka tekee jäsenvaltio 
22 artiklan mukaisesti, on saatu
päätökseen.

3. Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
mukaisia tukia ei saa maksaa
hakemukselle ennen kuin 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskevat 
tarkastukset, jotka tekee jäsenvaltio 
22 artiklan mukaisesti, on kyseisen 
hakemuksen osalta saatu päätökseen.

Or. en
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Tarkistus 449
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
2 kohdassa säädetään, komissio voi 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen

Poistetaan.

(a) säätää ennakkomaksuista;
(b) antaa jäsenvaltioille 
talousarviotilanteesta riippuen luvan 
maksaa ennakkona ennen 1 päivää 
joulukuuta sellaisilla alueilla, joilla 
viljelijöillä on poikkeuksellisten olojen 
vuoksi suuria taloudellisia vaikeuksia,
(i) enintään 50 prosenttia tuista;
tai 
(ii) enintään 80 prosenttia tuista, jos 
ennakkomaksuista on jo säädetty.

Or. en

Tarkistus 450
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) säätää ennakkomaksuista; a) säätää ennakkomaksuista, jotka 
maksetaan kunkin jäsenvaltion 
vahvistamana päivänä;

Or. ro

Perustelu

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
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situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Tarkistus 451
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) antaa jäsenvaltioille 
talousarviotilanteesta riippuen luvan 
maksaa ennakkona ennen 1 päivää 
joulukuuta sellaisilla alueilla, joilla 
viljelijöillä on poikkeuksellisten olojen 
vuoksi suuria taloudellisia vaikeuksia,

b) antaa jäsenvaltioille 
talousarviotilanteesta riippuen luvan 
maksaa ennakkona ennen 1 päivää 
joulukuuta kunkin jäsenvaltion 
vahvistamana päivänä sellaisilla alueilla, 
joilla viljelijöillä on poikkeuksellisten 
olojen vuoksi suuria taloudellisia 
vaikeuksia,

Or. ro

Perustelu

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Tarkistus 452
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Rajoittamatta 3 kohdan säännösten 
soveltamista, ennakkomaksut voidaan 
maksaa ennen tarkastusten päätökseen 
saattamista mutta ainoastaan alueilla, 
joilla ne on jo käynnistetty.

Or. ro
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Perustelu

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Tarkistus 453
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a. Edellä 2 kohdasta poiketen ja 
hallinnollisten ja paikalla tehtyjen 
tarkastusten tulosten perusteella 
toimivaltainen viranomainen voi maksaa 
tuottajalle ennakon, joka vastaa 
60 prosenttia liitteessä I lueteltujen 
tukijärjestelmien mukaisista tuista. 
Lisäksi komissio voi 128 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa 
jäsenvaltioille talousarviotilanteesta 
riippuen luvan maksaa ennakkoa 
enintään 80 prosenttia liitteessä I 
lueteltujen tukijärjestelmien mukaisista 
tuista.

Or. en

Tarkistus 454
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
soveltaminen ei rajoita niiden mahdollista 
tarkistamista milloin tahansa 
talouskehityksen tai talousarviotilanteen 
perusteella.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 455
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Rooman sopimuksessa vahvistettuja 
YMP:n perusperiaatteita on kuitenkin 
kunnioitettava.

Or. en

Tarkistus 456
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
53 artiklan ja 63 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista 
kesannointioikeuksista tulee tässä 
asetuksessa tarkoitettuja normaaleja 
oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Tarkistus 457
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
53 artiklan ja 63 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista 
kesannointioikeuksista tulee tässä 
asetuksessa tarkoitettuja normaaleja 
oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Tarkistus 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tilan maatalousmaata, mukaan luettuina 
alat, joille on istutettu lyhytkiertoista 
energiapuuta (CN-koodi ex 0602 90 41), 
jota käytetään maataloustoimintaan tai 
silloin kun maata käytetään myös 
muuhun kuin maataloustoimintaan, sitä 
käytetään valtaosin maataloustoimintaan. 
Komissio vahvistaa tämän asetuksen 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen yksityiskohtaiset 
säännöt, jotka koskevat tukikelpoisilla 
hehtaareilla sallittua muuta kuin 
maatalouskäyttöä;

a) tilan maatalousmaata, mukaan luettuina 
alat, joille on istutettu lyhytkiertoista 
energiapuuta (CN-koodi ex 0602 90 41), 
jota käytetään maataloustoimintaan tai 
valtaosin maataloustoimintaan. Komissio 
vahvistaa tämän asetuksen 128 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen yksityiskohtaiset säännöt, jotka 
koskevat tukikelpoisilla hehtaareilla 
sallittua muuta kuin maatalouskäyttöä;

Or. es
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Tarkistus 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tilan maata, jota pidetään biologista 
monimuotoisuutta edistävänä 
maatalousekologisena tekijänä. Jokaisen 
jäsenvaltion on määriteltävä menettelyt 
näiden tekijöiden luettelon 
määrittämiseksi;

Or. fr

Perustelu

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.

Tarkistus 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi kaikkialla yhteisössä, 
jokaiseen maatilaan on kuuluttava 
biologista monimuotoisuutta edistävä 
alue. Tämä alue määritetään suhteessa 
tilan käytettyyn maatalousmaahan. 
Määräksi asetetaan vähintään kaksi 
prosenttia, ja kukin jäsenvaltio voi 
vapaaehtoisesti nostaa sitä.  Biologisen 
monimuotoisuuden alueen  hehtaarit 
muodostuvat pääasiassa 
maatalousekologisista tekijöistä, jotka 
kukin jäsenvaltio määrittelee. Nämä 
hehtaarit ovat tukikelpoisia  biologiseen 
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monimuotoisuuteen liittyvän 
tilatukioikeuden saantiin.

Or. fr

Tarkistus 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion kaikkien tukioikeuksien 
kokonaisarvo ei saa olla suurempi kuin 
liitteessä VIII tarkoitettu kansallinen 
enimmäismäärä.

1. Jäsenvaltion kaikkien tukioikeuksien 
kokonaisarvo ei saa olla suurempi kuin 
liitteessä VIII tarkoitettu kansallinen 
enimmäismäärä. Tukioikeuksien tason on 
kuitenkin perustuttava puolueettomiin 
kriteereihin eikä ketään jäsenvaltiota saa 
syrjiä.

Or. pl

Perustelu

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Tarkistus 462
Peter Baco

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion kaikkien tukioikeuksien 1. Jäsenvaltion, joka ei onnistu saamaan 
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kokonaisarvo ei saa olla suurempi kuin 
liitteessä VIII tarkoitettu kansallinen 
enimmäismäärä.

tuotantoaan kaupaksi, kaikkien 
tukioikeuksien kokonaisarvo ei saa olla 
suurempi kuin liitteessä VIII tarkoitettu 
kansallinen enimmäismäärä.

Or. sk

Perustelu

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Tarkistus 463
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallista 
varantoa jakaakseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti viljelijöille, jotka aloittavat 
maataloustoimintansa, puolueettomin 
perustein ja tavalla, jolla taataan 
viljelijöiden tasapuolinen kohtelu ja 
ehkäistään markkinoiden ja kilpailun 
vääristyminen.

2. Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallista 
varantoa jakaakseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti viljelijöille, jotka aloittavat 
maataloustoimintansa, tai alle 35-vuotiaille 
viljelijöille, puolueettomin perustein ja 
tavalla, jolla taataan viljelijöiden 
tasapuolinen kohtelu ja ehkäistään 
markkinoiden ja kilpailun vääristyminen. 

Or. nl

Perustelu

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.
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Tarkistus 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot, jotka eivät sovella 
68 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, voivat 
käyttää kansallista varantoaan 
puolueettomin perustein ja siten, että 
varmistetaan viljelijöiden yhtäläinen 
kohtelu sekä ehkäistään markkinoiden ja 
kilpailun vääristyminen, vahvistaakseen 
sellaisilla alueilla oleville viljelijöille 
tarkoitettuja tukioikeuksia, joihin 
sovelletaan johonkin julkisen interventioon 
liittyviä rakenneuudistus- ja/tai 
kehittämisohjelmia, jotta vältetään maan 
viljelemättä jättäminen ja/tai korvataan 
näillä alueilla oleville viljelijöille 
aiheutuvat erityiset haitat.

3. Jäsenvaltiot voivat käyttää tämän 
asetuksen tultua voimaan vuonna 2009
kansallista varantoaan puolueettomin 
perustein ja siten, että varmistetaan 
viljelijöiden yhtäläinen kohtelu sekä 
ehkäistään markkinoiden ja kilpailun 
vääristyminen, vahvistaakseen sellaisilla 
alueilla oleville viljelijöille tarkoitettuja 
tukioikeuksia ja tukitoimia, joihin 
sovelletaan johonkin julkisen interventioon 
liittyviä rakenneuudistus- ja/tai 
kehittämisohjelmia vaikeuksissa oleville 
aloille, jotka ovat keskittyneet 
epäsuotuisimmille alueille, kuten lammas-
ja vuohiala, jotta vältetään maan 
viljelemättä ja tuotannon jättäminen ja/tai 
korvataan näillä alueilla oleville 
viljelijöille aiheutuvat erityiset haitat.

Or. fr

Perustelu

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.
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Tarkistus 465
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallista 
varantoa tukioikeuksien jakamiseen 
viljelijöille, jotka ovat tehneet 
jäsenvaltioiden sääntelemiä 
erityissopimuksia.

Or. it

Perustelu

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.

Tarkistus 466
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallista 
varantoa tukioikeuksien jakamiseen 
viljelijöille, jotka ovat tehneet 
jäsenvaltioiden sääntelemiä 
erityissopimuksia.

Or. it

Perustelu

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
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per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008, dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione, diventeranno 2.

Tarkistus 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tukioikeudet, joita ei ole aktivoitu kahteen
vuoteen, on luovutettava kansalliseen 
varantoon, jolleivät kyseessä ole 
36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
ylivoimaiset esteet tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Tukioikeudet, joita ei ole aktivoitu 
kolmeen vuoteen, on luovutettava 
kansalliseen varantoon, jolleivät kyseessä 
ole 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
ylivoimaiset esteet tai poikkeukselliset 
olosuhteet. Näitä varoja olisi käytettävä 
ensisijaisesti helpottamaan nuorten 
maataloustoiminnan aloittamista 
sukupolvenvaihdoksen turvaamiseksi.

Or. es

Perustelu

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Tarkistus 468
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukioikeudet voidaan siirtää myymällä 
tai muutoin lopullisesti siirtämällä ne 
maa-alan kanssa tai ilman. 
Tukioikeuksien vuokraus tai muu 
samantyyppinen liiketoimi sallitaan sitä 
vastoin ainoastaan, jos siirrettyihin 
tukioikeuksiin liittyy vastaavan 
tukikelpoisen hehtaarimäärän siirto.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 469
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta –  1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi päättää, että tukioikeuksia 
voidaan siirtää ainoastaan myymällä tai 
muutoin lopullisesti siirtämällä.

Or. en

Tarkistus 470
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat 
myös päättää, että tukioikeuksien 
vuokraus tai muu samantyyppinen 
liiketoimi sallitaan ainoastaan, jos 
siirrettyihin tukioikeuksiin liittyy 
vastaavan tukikelpoisen hehtaarimäärän 
siirto.

Or. de

Tarkistus 471
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 35 artiklan 1 kohdassa 2. Poiketen siitä, mitä 35 artiklan 
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säädetään, jäsenvaltion on sallittava 
viljelijän, jolla on erityistukioikeuksia, 
poiketa velvollisuudesta aktivoida 
tukioikeudet vastaavalla määrällä 
tukikelpoisia hehtaareita, sillä 
edellytyksellä, että viljelijä säilyttää 
vähintään 50 prosenttia kalenterivuosina 
2000, 2001 ja 2002 harjoitetusta 
maataloustoiminnasta nautayksikköinä 
ilmaistuna.

1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion on 
sallittava viljelijän, jolla on 
erityistukioikeuksia, poiketa 
velvollisuudesta aktivoida tukioikeudet 
vastaavalla määrällä tukikelpoisia 
hehtaareita, sillä edellytyksellä, että 
viljelijä säilyttää vähintään 50 prosenttia 
kalenterivuosina 2000, 2001 ja 2002 
harjoitetusta maataloustoiminnasta 
nautayksikköinä ilmaistuna. Romaniaa ja 
Bulgariaa koskevat kalenterivuodet ovat 
vuodet 2006, 2007 ja 2008.

Or. ro

Perustelu

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Tarkistus 472
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
edellytyksiä voidaan soveltaa 
jäsenvaltioihin, jotka eivät ole vielä 
ottaneet käyttöön tilatukijärjestelmää 
mutta jotka aikovat sen tehdä.

Or. ro
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Tarkistus 473
Ioannis Gklavakis

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos erityistukioikeuksia siirretään, 
siirronsaaja voi hyötyä 2 kohdassa 
säädetystä poikkeuksesta ainoastaan, jos 
kyse on perinnöstä tai ennakkoperinnöstä.

3. Jos erityistukioikeuksia siirretään, 
siirronsaaja voi hyötyä 2 kohdassa 
säädetystä poikkeuksesta, jos kaikki 
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvat 
tukioikeudet on siirretty tai jos kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä.

Or. el

Perustelu

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. 
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.

Tarkistus 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos erityistukioikeuksia siirretään, 
siirronsaaja voi hyötyä 2 kohdassa 
säädetystä poikkeuksesta ainoastaan, jos 
kyse on perinnöstä tai ennakkoperinnöstä.

3. Jos erityistukioikeuksia siirretään, 
siirronsaaja voi hyötyä 2 kohdassa 
säädetystä poikkeuksesta ainoastaan, jos 
kyse on perinnöstä tai ennakkoperinnöstä 
tai jos hänellä ei ole käytettävissään 
tarvittavaa maa-alaa erityistukioikeuksien 
aktivoimiseksi.

Or. es
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Tarkistus 475
María Isabel Salinas García

Ehdotus asetukseksi
46 artikla

Komission teksti Tarkistus

46 artikla Poistetaan.
Tukioikeuksien tarkistaminen

Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2010 alkaen 
yhdenmukaistamaan asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa. Tätä varten tukioikeuksia voidaan 
muuttaa asteittain vähintään kolmella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.
Tukioikeuden arvoa voidaan minä 
tahansa näistä vuosittaisista menettelyistä 
alentaa enintään 50 prosenttia 
tukioikeuden alkuarvon ja viimeisen 
vuosittaisen menettelyn täytäntöönpanon 
hetkellä sovellettavan arvon erotuksesta.
Jäsenvaltio voi päättää soveltaa edeltäviä 
alakohtia asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla, joka on 
määriteltävä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein, jollaisia ovat 
esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet.

Or. es

Perustelu

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 

Adlib Express Watermark



PE412.053v01-00 48/60 AM\739857FI.doc

FI

de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Tarkistus 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2010 alkaen 
yhdenmukaistamaan asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa. Tätä varten tukioikeuksia voidaan 
muuttaa asteittain vähintään kolmella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.

Jäsenvaltion on päätettävä 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
yhteisön oikeuden yleisperiaatteita 
noudattaen yhteistyössä alueellisten 
viranomaisten kanssa vaikutusarvioinnin 
perusteella viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2010 alkaen 
yhdenmukaistamaan asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa. Tätä varten tukioikeuksia voidaan 
muuttaa asteittain vähintään kolmella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.

Or. fr

Perustelu

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculées sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.
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Tarkistus 477
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2010 alkaen 
yhdenmukaistamaan asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa. Tätä varten tukioikeuksia voidaan 
muuttaa asteittain vähintään kolmella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.

Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää, että se ryhtyy vuodesta 2010 
alkaen yhdenmukaistamaan asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa. Tätä varten tukioikeuksia voidaan 
muuttaa asteittain vähintään kolmella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.

Or. it

Perustelu

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009. 
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore.

Tarkistus 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2010 alkaen 
yhdenmukaistamaan asetuksen (EY) 

Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää, että se ryhtyy vuodesta 2010 
alkaen yhdenmukaistamaan asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 

Adlib Express Watermark



PE412.053v01-00 50/60 AM\739857FI.doc

FI

N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa. Tätä varten tukioikeuksia voidaan 
muuttaa asteittain vähintään kolmella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.

mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa. Tätä varten tukioikeuksia voidaan 
muuttaa asteittain vähintään kolmella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.

Or. it

Perustelu

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Tarkistus 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukioikeuden arvoa voidaan minä 
tahansa näistä vuosittaisista menettelyistä 
alentaa enintään 50 prosenttia 
tukioikeuden alkuarvon ja viimeisen 
vuosittaisen menettelyn täytäntöönpanon 
hetkellä sovellettavan arvon erotuksesta.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.
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Tarkistus 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi päättää soveltaa edeltäviä 
alakohtia asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla, joka on 
määriteltävä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein, jollaisia ovat 
esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet.

Jäsenvaltion on päätettävä soveltaa 
edeltäviä alakohtia asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla, joka on 
määriteltävä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein, jollaisia ovat 
esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet.

Or. fr

Tarkistus 481
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alueilla, joihin sovelletaan 
jokamiehenoikeutta tai muita yhteisiä 
maanhallintaoikeuksia, tukioikeuksien 
arvoa voidaan muuttaa viljelypinta-alan 
perusteella, edellyttäen että 
ympäristövaikutusten enimmäismäärää 
koskevia parametreja noudatetaan.

Or. it
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Tarkistus 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alueilla, joihin sovelletaan yhteistä 
nautintaoikeutta tai muita yhteisiä 
maanhallintaoikeuksia, tukioikeuksien 
arvoa voidaan muuttaa viljelypinta-alan 
perusteella, edellyttäen että 
ympäristövaikutusten enimmäismäärää 
koskevia parametreja noudatetaan.

Or. it

Perustelu

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.

Tarkistus 483
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio, joka on ottanut 
tilatukijärjestelmän käyttöön asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti, voi päättää viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2009 soveltaa 
tilatukijärjestelmää alueellisesti vuodesta 
2010 alkaen tässä jaksossa vahvistetuin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio, joka on ottanut 
tilatukijärjestelmän käyttöön asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti, voi päättää viimeistään kunkin 
vuoden 1 päivänä elokuuta soveltaa 
tilatukijärjestelmää alueellisesti 
seuraavasta vuodesta alkaen tässä jaksossa 
vahvistetuin edellytyksin.

Or. nl

Perustelu
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De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak. 
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Tarkistus 484
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio, joka on ottanut 
tilatukijärjestelmän käyttöön asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti, voi päättää viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2009 soveltaa 
tilatukijärjestelmää alueellisesti vuodesta 
2010 alkaen tässä jaksossa vahvistetuin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio, joka on ottanut 
tilatukijärjestelmän käyttöön asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 1–4 luvun 
mukaisesti, voi päättää soveltaa 
tilatukijärjestelmää alueellisesti vuodesta 
2010 alkaen tässä jaksossa vahvistetuin 
edellytyksin.

Or. it

Perustelu

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Tarkistus 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toimittava 
yhteistyössä alueellisten viranomaisten 
kanssa ja tehtävä vaikutustenarviointi 
siitä, että  tilatukijärjestelmälle on valittu 
alueellinen perusta. 

Or. fr
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Perustelu

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Tarkistus 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

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 
tai rakenteelliset haitat, joista muita 
heikommin kehittyneet alueet kärsivät.

Or. en

Perustelu

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Tarkistus 487
Lily Jacobs

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on toimittava 1, 2 ja 
3 kohdan mukaisesti aluehallintoaan 
kuullen.

Or. en
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Tarkistus 488
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa päättää jakaa 
enintään 50 prosenttia 47 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta alueellisesta 
enimmäismäärästä sellaisten viljelijöiden 
kesken, joiden tila sijaitsee asianomaisella 
alueella, mukaan luettuina viljelijät, joilla 
ei ole tukioikeuksia.

1. Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa päättää jakaa 
enintään 30 prosenttia 47 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta alueellisesta 
enimmäismäärästä sellaisten viljelijöiden 
kesken, joiden tila sijaitsee asianomaisella 
alueella, mukaan luettuina viljelijät, joilla 
ei ole tukioikeuksia.

Or. el

Tarkistus 489
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa päättää jakaa 
enintään 50 prosenttia 47 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta alueellisesta 
enimmäismäärästä sellaisten viljelijöiden 
kesken, joiden tila sijaitsee asianomaisella 
alueella, mukaan luettuina viljelijät, joilla 
ei ole tukioikeuksia.

1. Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa päättää jakaa 
enintään 50 prosenttia 47 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta alueellisesta 
enimmäismäärästä sellaisten viljelijöiden 
kesken, joiden tila sijaitsee asianomaisella 
alueella, mukaan luettuina viljelijät, joilla 
ei ole tukioikeuksia. Käytetyt alueet ovat 
viljelijän 15 päivänä toukokuuta 2008 
ilmoittamat alueet.

Or. it

Perustelu

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.
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Tarkistus 490
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tupakkaa koskeva oikeus 
tuotannosta irrotettuun tilatukeen 
vapautetaan alueellistamisen 
soveltamisesta, jos jäsenvaltio on 
päättänyt siirtää osan tuesta YMP:n 
toiseen pilariin.  

Or. el

Tarkistus 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ottaa 
käyttöön muita tarkoin määriteltyjä 
kriteerejä, kuten tuottajan laatu tai 
maatalouden ja/tai maaseudun työllisyys, 
alueellisen yhteenkuuluvuuden, 
maaseudun monimuotoisuuden ja 
dynaamisuuden sekä perinteisten 
tuotantomallien, jotka eivät ole sidoksissa 
maa-alaan, säilyttämisen varmistamiseksi. 

Or. es

Tarkistus 492
Salinas García, María Isabel

Ehdotus asetukseksi
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49 artikla

Komission teksti Tarkistus

49 artikla Poistetaan. 
Tukioikeuksien tarkistaminen

1. Tämän asetuksen 48 artiklaa soveltava 
jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2011 alkaen 
yhdenmukaistamaan tämän jakson tai 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osaston 
5 luvun 1 jakson mukaisesti vahvistettujen 
tukioikeuksien arvoa. Tätä varten 
jäsenvaltion on muutettava tällaisia 
tukioikeuksia asteittain vähintään 
kahdella etukäteen vahvistetulla 
vuosittaisella menettelyllä puolueettomin 
ja syrjimättömin perustein. 
2. Jäsenvaltio, joka on ottanut 
tilatukijärjestelmän käyttöön asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 5 luvun 
1 jakson mukaisesti, voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2010 alkaen 
yhdenmukaistamaan kyseisen jakson 
mukaisesti vahvistettujen tukioikeuksien 
arvoa siten, että se muuttaa tukioikeuksia 
asteittain vähintään kolmella etukäteen 
vahvistetulla vuosittaisella menettelyllä 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein.
Edellä olevan 1 kohdan soveltaminen ei 
rajoita jäsenvaltioiden asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 63 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti tekemien päätösten 
soveltamista.
3. Minkään tukioikeuden arvon alennus 
ei voi missään 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetussa vuosittaisessa menettelyssä 
olla yli 50 prosenttia tukioikeuden 
alkuarvon ja viimeisen vuosittaisen 
menettelyn täytäntöönpanon hetkellä 
sovellettavan arvon välisestä erotuksesta.
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4. Jäsenvaltio voi päättää soveltaa 1, 2 ja 
3 kohtaa asianmukaisella 
maantieteellisellä tasolla, joka on 
määriteltävä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein, jollaisia ovat 
esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet.

Or. es

Perustelu

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Tarkistus 493
Katerina Batzeli

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

Komission teksti Tarkistus

Tupakkaa koskeva oikeus tuotannosta 
irrotettuun tilatukeen vapautetaan 
alueellistamisen soveltamisesta, jos 
jäsenvaltio on päättänyt siirtää osan 
tuesta YMP:n toiseen pilariin.  

Or. el

Tarkistus 494
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
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49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen 48 artiklaa soveltava 
jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2011 alkaen 
yhdenmukaistamaan tämän jakson tai 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osaston 
5 luvun 1 jakson mukaisesti vahvistettujen 
tukioikeuksien arvoa. Tätä varten 
jäsenvaltion on muutettava tällaisia 
tukioikeuksia asteittain vähintään kahdella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.

1. Tämän asetuksen 48 artiklaa soveltava 
jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää, että se ryhtyy vuodesta 2011 
alkaen yhdenmukaistamaan tämän jakson 
tai asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III 
osaston 5 luvun 1 jakson mukaisesti 
vahvistettujen tukioikeuksien arvoa. Tätä 
varten jäsenvaltion on muutettava tällaisia 
tukioikeuksia asteittain vähintään kahdella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.

Or. it

Perustelu

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.

Tarkistus 495
Donato Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen 48 artiklaa soveltava 
jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009, että se ryhtyy vuodesta 2011 alkaen 
yhdenmukaistamaan tämän jakson tai 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osaston 

1. Tämän asetuksen 48 artiklaa soveltava 
jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
päättää, että se ryhtyy vuodesta 2011 
alkaen yhdenmukaistamaan tämän jakson 
tai asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III 
osaston 5 luvun 1 jakson mukaisesti 
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5 luvun 1 jakson mukaisesti vahvistettujen 
tukioikeuksien arvoa. Tätä varten 
jäsenvaltion on muutettava tällaisia 
tukioikeuksia asteittain vähintään kahdella
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.

vahvistettujen tukioikeuksien arvoa. Tätä 
varten jäsenvaltion on muutettava tällaisia 
tukioikeuksia asteittain vähintään kahdella 
etukäteen vahvistetulla vuosittaisella 
menettelyllä puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.

Or. it
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