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Tarkistus 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava 
käyttää tietty osa kansallisista 
enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja 
olisi sallittava, että tällaista tukea 
myönnetään jäsenvaltioissa tai 
jäsenvaltioiden alueilla, joissa/joilla 
esiintyy erityisiä vaikeuksia tietyillä 
taloudellisista, ympäristöllisistä ja/tai 
yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai 
aloilla. Jäsenvaltion olisi sallittava 
käyttää kyseiseen tukeen enintään 
5 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään tai 10 prosenttia 
silloin, kun tuotantosidonnaisen tuen 
määrä on ollut jäsenvaltiossa ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 5 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion 
olisi kuitenkin sallittava käyttää enemmän 
kuin 10 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 
todetaan olevan tarpeidensa puolesta 
haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain siinä määrin kuin 
on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 

(33) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat YMP:n 
uudistusprosessin olennaisia osatekijöitä. 
Asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 
73/2009 soveltamisesta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2013 jätetyt järjestelmät voidaan nyt 
sisällyttää perustukijärjestelmään 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi.
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aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi 
lisäksi siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

Or. en

Tarkistus 284
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava 
käyttää tietty osa kansallisista 
enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja 
olisi sallittava, että tällaista tukea 
myönnetään jäsenvaltioissa tai 
jäsenvaltioiden alueilla, joissa/joilla 
esiintyy erityisiä vaikeuksia tietyillä 
taloudellisista, ympäristöllisistä ja/tai 
yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai 
aloilla. Jäsenvaltion olisi sallittava
käyttää kyseiseen tukeen enintään 
5 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään tai 10 prosenttia 
silloin, kun tuotantosidonnaisen tuen 
määrä on ollut jäsenvaltiossa ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 5 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion 
olisi kuitenkin sallittava käyttää enemmän 
kuin 10 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 

Poistetaan.
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todetaan olevan tarpeidensa puolesta 
haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain siinä määrin kuin 
on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi 
lisäksi siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

Or. en

Tarkistus 285
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
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kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 
jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

kansallisesta enimmäismäärästään tai 
20 prosenttia, jos tuotantosidonnaisen tuen 
määrä on ollut jäsenvaltiossa ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 5 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion olisi 
kuitenkin sallittava käyttää enemmän kuin 
20 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 
todetaan olevan tarpeidensa puolesta 
haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain siinä määrin kuin 
on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
työllisyys- tai tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla tai tukea sellaisia 
aloja tai tuotantotyyppejä, joihin liittyy 
merkittäviä ympäristön parantamista, 
ilmastonmuutoksen torjumista tai 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
etuja. Tämän tuen olisi oltava myös 
sellaisten viljelijöiden saatavilla, joilla on 
31 päivänä joulukuuta 2013 asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

Or. bg

Tarkistus 286
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää (33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
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tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 
5 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion 
olisi kuitenkin sallittava käyttää enemmän 
kuin 10 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 
todetaan olevan tarpeidensa puolesta 
haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain siinä määrin kuin 
on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi 
lisäksi siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltioiden olisi sallittava vahvistaa 
oma tukitasonsa, joka voi olla enintään 
15 prosenttia niiden kansallisesta
enimmäismäärästä. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla tai tukea sellaisia 
aloja tai tuotantotyyppejä, joihin liittyy 
merkittäviä ympäristön parantamista, 
ilmastonmuutoksen torjumista tai 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
etuja. Tämän tuen olisi oltava myös 
sellaisten viljelijöiden saatavilla, joilla on 
31 päivänä joulukuuta 2013 asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi.

Or. en
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Tarkistus 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 
5 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion 
olisi kuitenkin sallittava käyttää enemmän 
kuin 10 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 
todetaan olevan tarpeidensa puolesta 
haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain siinä määrin kuin 
on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 10 prosenttia
kansallisesta enimmäismäärästään. 
Tuotantosidonnaista tukea olisi 
myönnettävä vain siinä määrin kuin on 
tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla, ja tämän 
edellytyksen asianmukaisen valvonnan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
annettava valta seurata tuotantotasoja 
aloilla ja alueilla, joilla tätä tukimuotoa
sovelletaan, ja tarvittaessa vaatia 
jäsenvaltioita alentamaan 
tuotantosidonnaisen suoran tuen 
prosentuaalista osuutta. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi.
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jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi 
lisäksi siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

Or. en

Perustelu

Artikloihin tehtyjen tarkistusten mukaiset tuotantosidonnaisen tuen rajoitukset.

Tarkistus 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 
5 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion olisi 
kuitenkin sallittava käyttää enemmän kuin 
10 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 
todetaan olevan tarpeidensa puolesta 

(33) Jäsenvaltioiden ei pitäisi enää sallia
käyttää tiettyä osaa kansallisista 
enimmäismääristään tuotantosidonnaiseen 
suoraan tukeen tietyillä aloilla, lukuun 
ottamatta hyvin tarkoin määriteltyjä 
tapauksia ja rajattua ajanjaksoa. 
Määrärahat, jotka voidaan käyttää 
tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä keskeisillä 
maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään. Hyvin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion olisi 
kuitenkin sallittava käyttää enemmän kuin 
5 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 
todetaan olevan tarpeidensa puolesta 
haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain siinä määrin kuin 
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haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain siinä määrin kuin 
on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 5 prosenttia
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.
Tuotantosidonnainen tuen saanti olisi 
rajoitettava koskemaan vähäisiä 
tuotantoaloja, joilla on erityisiä tarpeita, 
eikä sitä pitäisi käyttää yleisenä 
välineenä. Lisäksi tuotantosidonnainen 
tuki olisi poistettava asteittain 
mahdollisimman nopeasti.

Or. en

Tarkistus 289
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
jäsenvaltioiden ja maatalousalalla 
toimivaltaa omaavien institutionaalisten 
alueiden tarkoin määrittelemillä aloilla ja
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
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ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 
jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla,
ja että sillä edistetään niiden 
kilpailukykyä, niiden tuotannon laatua ja 
arvoketjun tasapainon palauttamista. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 
jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

Or. es

Perustelu

Arvoketjun epätasapaino on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että tietyt alat katoavat 
globaaleilla ja avoimilla markkinoilla.
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Tarkistus 290
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 
jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä, 
maisemaan liittyvistä ja/tai 
yhteiskunnallisista syistä erityisen tärkeillä 
maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 
jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen työllisyys- tai tuotantotason 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla 
sellaisten alojen tai tuotantotyyppien 
tukemiseksi, joihin liittyy merkittäviä 
ympäristöä koskevia etuja, luonnon 
monimuotoisuus, maiseman kestävyys 
sekä ilmastonmuutoksen torjuminen 
mukaan luettuina. Tämän tuen olisi oltava 
myös sellaisten viljelijöiden saatavilla, 
joilla on 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 



AM\907852FI.doc 13/173 PE492.791v01-00

FI

enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

Or. en

Tarkistus 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 
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jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011. 
Tuotantosidonnaisen tuen myöntäminen 
on melko ongelmallista ottaen huomioon, 
että se riippuu tietystä taloudellisesta, 
yhteiskunnallisesta ja 
ympäristötilanteesta. Lisäämällä uusia, 
esimerkiksi kannustimia koskevia 
säännöksiä, joiden tarkoituksena on 
ylläpitää nykyisiä työllisyys- tai 
tuotantotasoja asianomaisilla alueilla tai 
tukea aloja tai tuotteita, jotka edistävät 
merkittävästi ympäristön tilan 
parantamista, ilmaston muutoksen 
torjumista tai biologisen 
monimuotoisuuden suojelua, tehtäisiin 
tuen myöntämisestä yksinkertaisempaa ja 
helpompaa.

Or. ro

Tarkistus 292
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 
jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 
jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja 
säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti.
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Or. de

Perustelu

Tässä päätöksessä ei ole kyse teknisestä kysymyksestä vaan asetuksesta.

Tarkistus 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Sen varmistamiseksi, että unionin 
varoja käytetään tehokkaasti ja 
kohdennetusti, ja sen estämiseksi, että 
rahoitusta myönnetään päällekkäin 
muista vastaavista tukivälineistä, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä sellaisten sääntöjen 
vahvistamiseksi, jotka koskevat 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
myöntämisedellytyksiä ja 
johdonmukaisuutta muiden unionin 
toimenpiteiden kanssa sekä tuen 
kumuloitumista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
katsottiin tarpeelliseksi säilyttää osa 
puuvilla-alan tuesta sidottuna puuvillan 
viljelyyn maksamalla tukikelpoisille 
hehtaareille lajikohtaista tukea; 

Poistetaan.
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tarkoituksena oli kaikki tähän valintaan 
vaikuttavat tekijät huomioon ottaen estää 
tuotannon keskeyttämisriskit 
puuvillatuotantoalueilla. Tätä olisi 
sovellettava edelleen vuoden 1979 
liittymisasiakirjaan liitetyssä puuvillaa 
koskevassa pöytäkirjassa N:o 4 esitettyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
katsottiin tarpeelliseksi säilyttää osa 
puuvilla-alan tuesta sidottuna puuvillan 
viljelyyn maksamalla tukikelpoisille 
hehtaareille lajikohtaista tukea; 
tarkoituksena oli kaikki tähän valintaan 
vaikuttavat tekijät huomioon ottaen estää 
tuotannon keskeyttämisriskit 
puuvillatuotantoalueilla. Tätä olisi 
sovellettava edelleen vuoden 1979 
liittymisasiakirjaan liitetyssä puuvillaa 
koskevassa pöytäkirjassa N:o 4 esitettyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

(35) Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
katsottiin tarpeelliseksi sitoa viimeisen 
kerran osa puuvilla-alan tuesta puuvillan 
viljelyyn maksamalla tukikelpoisille 
hehtaareille lajikohtaista tukea; 
tarkoituksena oli kaikki tähän valintaan 
vaikuttavat tekijät huomioon ottaen estää 
tuotannon keskeyttämisriskit 
puuvillatuotantoalueilla. Tätä olisi 
sovellettava määräaikaisesti edelleen 
vuoden 1979 liittymisasiakirjaan liitetyssä 
puuvillaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 4 
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Jotta 
tämä toimenpide vastaisi tulevaisuudessa 
paremmin YMP:n haasteita, pidetään 
järkevänä arvioida puuvillan tuotannolle 
maksettavan lajikohtaisen tuen 
tarpeellisuutta ja tehokkuutta.

Or. de

Tarkistus 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
katsottiin tarpeelliseksi säilyttää osa 
puuvilla-alan tuesta sidottuna puuvillan 
viljelyyn maksamalla tukikelpoisille 
hehtaareille lajikohtaista tukea; 
tarkoituksena oli kaikki tähän valintaan 
vaikuttavat tekijät huomioon ottaen estää 
tuotannon keskeyttämisriskit 
puuvillatuotantoalueilla. Tätä olisi 
sovellettava edelleen vuoden 1979 
liittymisasiakirjaan liitetyssä puuvillaa 
koskevassa pöytäkirjassa N:o 4 esitettyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

(35) Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
katsottiin tarpeelliseksi säilyttää osa 
puuvilla-alan tuesta sidottuna puuvillan 
viljelyyn maksamalla tukikelpoisille 
hehtaareille lajikohtaista tukea; 
tarkoituksena oli kaikki tähän valintaan 
vaikuttavat tekijät huomioon ottaen estää 
tuotannon keskeyttämisriskit 
puuvillatuotantoalueilla. Tätä olisi syytä 
soveltaa edelleen vuoden 1979 
liittymisasiakirjaan liitetyssä puuvillaa 
koskevassa pöytäkirjassa N:o 4 esitettyjen 
tavoitteiden mukaisesti, mutta soveltamista 
on rajoitettava tiukasti ja vähennettävä 
asteittain.

Or. en

Tarkistus 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Komissiolle olisi puuvillan 
lajikohtaisen tuen tehokkaan 
hallinnoinnin varmistamiseksi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä säännöistä ja edellytyksistä, 
jotka koskevat maan ja lajikkeiden 
hyväksymistä puuvillan lajikohtaista 
tukea varten, säännöistä, jotka koskevat 
puuvillan lajikohtaisen tuen 
myöntämisedellytyksiä, 
tukikelpoisuusvaatimuksia ja 
maatalouskäytäntöjä, toimialakohtaisten 
organisaatioiden hyväksymisperusteita, 

Poistetaan.
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tuottajien velvollisuuksia ja tilannetta, 
jossa hyväksytty toimialakohtainen 
organisaatio ei ole kyseisten perusteiden 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
muuttamisesta sekä puuvilla-alan 
kansallisten rakenneuudistusohjelmien 
käyttöönotosta 23 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun asetuksen (EY) N:o 637/200824

2 luvussa säädetään, että kunkin 
tuottajajäsenvaltion on toimitettava joka 
neljäs vuosi ja ensimmäisen kerran 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2009 
komissiolle ehdotus nelivuotisesta 
rakenneuudistusohjelmasta tai jätettävä 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 yksi muutettu 
rakenneuudistusohjelmaehdotus, jonka 
kesto on kahdeksan vuotta. Kokemusten 
perusteella puuvilla-alan rakenneuudistus 
olisi pikemminkin tehtävä muilla 
toimenpiteillä, joihin kuuluvat asetuksen 
(EU) N:o [RDR] mukaisesti rahoitettavat 
maaseudun kehittämisohjelmat, sillä niiden 
ansiosta myös yhteensovittaminen muiden 
alojen toimenpiteiden kanssa olisi 
tehokkaampaa. Rakenneuudistusohjelmiin 
jo osallistuvien yritysten saavutetut 
oikeudet ja oikeutetut odotukset olisi 
kuitenkin turvattava. Sen vuoksi käynnissä 
olevien neli- tai kahdeksanvuotisten 
ohjelmien loppuunvienti olisi sallittava. 
Nelivuotisista ohjelmista käytettävissä 
olevat varat voitaisiin sen jälkeen vuodesta 
2014 sisällyttää maaseudun kehittämisen 

(37) Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
muuttamisesta sekä puuvilla-alan 
kansallisten rakenneuudistusohjelmien 
käyttöönotosta 23 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun asetuksen (EY) N:o 637/200824

2 luvussa säädetään, että kunkin 
tuottajajäsenvaltion on toimitettava joka 
neljäs vuosi ja ensimmäisen kerran 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2009 
komissiolle ehdotus nelivuotisesta 
rakenneuudistusohjelmasta tai jätettävä 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 yksi muutettu 
rakenneuudistusohjelmaehdotus, jonka 
kesto on kahdeksan vuotta. Kokemusten 
perusteella puuvilla-alan rakenneuudistus 
olisi pikemminkin tehtävä muilla 
toimenpiteillä, joihin kuuluvat asetuksen 
(EU) N:o [RDR] mukaisesti rahoitettavat 
maaseudun kehittämisohjelmat, sillä niiden 
ansiosta myös yhteensovittaminen muiden 
alojen toimenpiteiden kanssa olisi 
tehokkaampaa. Rakenneuudistusohjelmiin 
jo osallistuvien yritysten saavutetut 
oikeudet ja oikeutetut odotukset olisi 
kuitenkin turvattava. Sen vuoksi käynnissä 
olevien neli- tai kahdeksanvuotisten 
ohjelmien loppuunvienti olisi sallittava. 
Nelivuotisista ohjelmista käytettävissä 
olevat varat olisi sen jälkeen vuodesta 2014 
sisällytettävä maaseudun kehittämisen 
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toimenpiteisiin tarkoitettuihin käytettävissä 
oleviin unionin varoihin. 
Kahdeksanvuotisten ohjelmien päätyttyä 
käytettävissä olevat varat eivät olisi 
hyödyllisiä vuonna 2018 maaseudun 
kehittämisohjelmissa ohjelmakauden 
vuoksi, vaan ne olisi pikemminkin 
siirrettävä tämän asetuksen mukaisiin 
tukijärjestelmiin, kuten asetuksen (EY) N:o 
637/2008 5 artiklan 2 kohdan toisessa 
alakohdassa jo säädetään. Sen vuoksi 
asetuksen (EY) N:o 637/2008 voimassaolo 
lakkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joilla on 
nelivuotinen ohjelma ja 1 päivänä 
tammikuuta 2018 niiden jäsenvaltioiden 
osalta, joilla on kahdeksanvuotinen 
ohjelma. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 
637/2008 olisi kumottava.

toimenpiteisiin tarkoitettuihin käytettävissä 
oleviin unionin varoihin. 
Kahdeksanvuotisten ohjelmien päätyttyä 
käytettävissä olevat varat eivät olisi 
hyödyllisiä vuonna 2018 maaseudun 
kehittämisohjelmissa ohjelmakauden 
vuoksi, vaan ne olisi pikemminkin 
siirrettävä tämän asetuksen mukaisiin 
tukijärjestelmiin, kuten asetuksen (EY) N:o 
637/2008 5 artiklan 2 kohdan toisessa 
alakohdassa jo säädetään. Sen vuoksi 
asetuksen (EY) N:o 637/2008 voimassaolo 
lakkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joilla on 
nelivuotinen ohjelma ja 1 päivänä 
tammikuuta 2018 niiden jäsenvaltioiden 
osalta, joilla on kahdeksanvuotinen 
ohjelma. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 
637/2008 olisi kumottava.

Or. en

Tarkistus 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 

(38) Pienviljelijöille voidaan ottaa
käyttöön yksinkertainen erityisjärjestelmä 
suorien tukien hallintoon ja valvontaan 
liittyvien hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
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säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Kansallisen ympäristölainsäädännön 
rikkomisesta on kuitenkin määrättävä 
seuraamuksia tukien maksamiseen. Tällä 
järjestelmällä on tarkoitus tukea unionin 
nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin. 

Or. en

Tarkistus 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 

(38) Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
osa suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästään pienviljelijöille 
tarkoitetun yksinkertaisen 
erityisjärjestelmän käyttöön ottamiseen
suorien tukien hallintoon ja valvontaan 
liittyvien hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin ja asetuksessa (EU) 
N:o [HZR] säädettyihin tarkastuksiin, 
vaarantamatta kuitenkaan uudistuksen 
kokonaistavoitteita ja edellyttäen, että 
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Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

asetuksen (EU) N:o [HZR] liitteessä II 
tarkoitettua unionin lainsäädäntöä 
sovelletaan pienviljelijöihin. 
Pienviljelijöihin on kuitenkin edelleen 
sovellettava täydentäviä ehtoja koskevia 
sääntöjä, koska on tärkeää, että kaikki 
EU:n varoilla tuettavat viljelijät tilan 
koosta riippumatta noudattavat 
ympäristöä koskevia 
vähimmäisvaatimuksia. Tällä 
järjestelmällä on tarkoitus tukea unionin 
nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

Or. en

Tarkistus 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 

(38) Jäsenvaltiot voivat ottaa
pienviljelijöille käyttöön yksinkertaisen 
erityisjärjestelmän suorien tukien 
hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi jäsenvaltiot 
voivat vahvistaa kiinteämääräisen 
kertatuen, joka kattaa kaikki suorat tuet. 
Muodollisuuksien yksinkertaistamiseen 
tähtääviä sääntöjä voidaan ottaa käyttöön
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen ja ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
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[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

Or. en

Tarkistus 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 

(38) Jäsenvaltiot voivat ottaa
pienviljelijöille käyttöön yksinkertaisen 
erityisjärjestelmän suorien tukien 
hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi jäsenvaltiot 
voivat vahvistaa kiinteämääräisen 
kertatuen, joka kattaa kaikki suorat tuet. 
Olisi otettava käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.
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ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

Or. en

Tarkistus 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

(38) Jäsenvaltiot voivat ottaa
pienviljelijöille käyttöön yksinkertaisen 
erityisjärjestelmän suorien tukien 
hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi jäsenvaltiot 
voivat vahvistaa kiinteämääräisen 
kertatuen, joka kattaa kaikki suorat tuet. 
Olisi otettava käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

Or. en
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Tarkistus 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

(38) Pienviljelijöille olisi voitava ottaa
käyttöön yksinkertainen erityisjärjestelmä 
suorien tukien hallintoon ja valvontaan 
liittyvien hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava itse päättää, ottavatko 
ne erityisjärjestelmän käyttöön. Sen 
vuoksi olisi vahvistettava kiinteämääräinen 
kertatuki, joka kattaa kaikki suorat tuet. 
Olisi otettava käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

Or. en

Tarkistus 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

(38) Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
osa suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästään pienviljelijöille
tarkoitetun yksinkertaisen 
erityisjärjestelmän käyttöön ottamiseen
suorien tukien hallintoon ja valvontaan 
liittyvien hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentävien 
ehtojen valvontaan ja asetuksessa (EU) 
N:o [HZR] säädettyihin tarkastuksiin, 
vaarantamatta kuitenkaan uudistuksen 
kokonaistavoitteita ja edellyttäen, että 
asetuksen (EU) N:o [HZR] liitteessä II 
tarkoitettua unionin lainsäädäntöä 
sovelletaan pienviljelijöihin. Tällä 
järjestelmällä on tarkoitus tukea unionin 
nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin ja 
haittaamatta maatalouden 
rakennemuutosta. Sen vuoksi järjestelmää 
olisi sovellettava ainoastaan jo olemassa 
oleviin tiloihin.

Or. en

Tarkistus 306
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi 
otettava käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen 
kokonaistavoitteita ja edellyttäen, että 
asetuksen (EU) N:o [HZR] liitteessä II 
tarkoitettua unionin lainsäädäntöä 
sovelletaan pienviljelijöihin. Tällä 
järjestelmällä on tarkoitus tukea unionin 
nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä, jolla 
autetaan pienviljelijöitä ja tuottajaryhmiä 
osallistumaan viljelytoimintaan. Sen 
vuoksi olisi vahvistettava suorien tukien 
erityisjärjestelmä. Olisi otettava käyttöön 
muodollisuuksien yksinkertaistamiseen 
tähtääviä sääntöjä. 
Pienviljelijäjärjestelmästä ei pidä 
muodostua opt-out-mallia pienyrityksille, 
mikä auttaisi viljelijöitä lähtemään alalta. 
Viljelijöillä olisi siis oltava mahdollisuus 
siirtyä pienviljelijäjärjestelmään tai siitä 
pois toiseen tässä asetuksessa 
määritettyyn viljelyjärjestelmään. 
Pienviljelijöitä ei pitäisi vapauttaa 
automaattisesti 
viherryttämistoimenpiteistä, ja heidän on 
noudatettava täydentäviä ehtoja. Tällä 
järjestelmällä on tarkoitus tukea unionin 
nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin.

Or. en

Tarkistus 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
kahdenlaiset yksinkertaisen tuen 
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tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

järjestelmät. Yhtäältä yksinkertainen 
erityisjärjestelmä hyvin pieniä tiloja ja 
perhetiloja varten suorien tukien 
hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä tuottavampiin
rakenteisiin. Sen vuoksi järjestelmää olisi 
sovellettava ainoastaan jo olemassa oleviin 
tiloihin. Toisaalta pientilatuki 
täydentämään viljelijöiden muita 
tukimuotoja. Pientiloihin olisi sovellettava 
velvollisuuksia, jotka liittyvät 
tukihakemuksille asetettuihin 
vaatimuksiin, ilmaston ja ympäristön 
kannalta suosiollisiin 
maatalouskäytäntöihin sekä ehtoihin ja 
valvontaan asetuksen (EU) N:o [HZR] 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen ja ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että täydentäviä ehtoja ja 
asetuksen (EU) N:o [HZR] liitteessä II 
tarkoitettua unionin lainsäädäntöä 
sovelletaan pienviljelijöihin. Tällä 
järjestelmällä on tarkoitus tukea unionin 
nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

Or. de

Tarkistus 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
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vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä tuottavampiin
rakenteisiin.

Or. pt

Tarkistus 310
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 



AM\907852FI.doc 31/173 PE492.791v01-00

FI

maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä kestävämpiin
rakenteisiin. Sen vuoksi järjestelmää olisi 
sovellettava ainoastaan jo olemassa oleviin 
tiloihin.

Or. fr

Perustelu

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 311
Gabriel Mato Adrover

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Syrjäisimpien alueiden 
maataloudella on alueiden 
saaristoluonteen ja syrjäisen sijainnin 
aiheuttamia erityisongelmia, ja tämän 
vuoksi näille alueille on myönnettävä 
erityiskohtelu nykyisin asetukseen (EY) 
N:o 247/2006 sisältyvien erillisten 
säännösten avulla. Maantieteellisten ja 
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ilmastollisten tekijöiden aiheuttamat 
vahvat esteet, jotka vaikeuttavat 
tuotannon monipuolistamista näillä 
alueilla, edellyttävät kyseisen 
erityiskohtelun laajentamista käsittämään 
talousarviota koskevat päätökset, joita 
Euroopan unioni tekee tämän asetuksen 
yhteydessä. 

Or. es

Tarkistus 312
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Mainittujen alueiden suoria tukia olisi 
yksinkertaisuuden vuoksi ja ottaen 
huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityisolosuhteet hallinnoitava asetuksessa 
(EY) N:o 247/2006 vahvistetuissa 
tukiohjelmissa. Sen vuoksi mainittuihin 
alueisiin ei pitäisi soveltaa tämän asetuksen 
säännöksiä, jotka liittyvät 
perustukijärjestelmään ja siihen liittyviin 
tukiin ja tuotantosidonnaiseen tukeen.

(40) Mainittujen alueiden suoria tukia ja 
kaikkia viljelijöiden tuloihin liittyviä tukia
olisi yksinkertaisuuden vuoksi ja YMP:n
syrjäisimpien alueiden – jotka kärsivät 
pienestä koosta ja markkinoihin nähden 
syrjäisestä sijainnista –
erityisolosuhteisiin mukauttamisen 
tehostamiseksi hallinnoitava asetuksessa 
(EY) N:o 247/2006 vahvistetuissa 
tukiohjelmissa. Sen vuoksi mainittuihin 
alueisiin ei pitäisi soveltaa tämän asetuksen 
säännöksiä, jotka liittyvät 
perustukijärjestelmään ja siihen liittyviin 
tukiin ja tuotantosidonnaiseen tukeen.

Or. pt

Tarkistus 313
Gabriel Mato Adrover

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(40) Mainittujen alueiden suoria tukia olisi 
yksinkertaisuuden vuoksi ja ottaen 
huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityisolosuhteet hallinnoitava asetuksessa 
(EY) N:o 247/2006 vahvistetuissa 
tukiohjelmissa. Sen vuoksi mainittuihin 
alueisiin ei pitäisi soveltaa tämän asetuksen 
säännöksiä, jotka liittyvät 
perustukijärjestelmään ja siihen liittyviin 
tukiin ja tuotantosidonnaiseen tukeen.

(40) Mainittujen alueiden suoria tukia olisi 
yksinkertaisuuden vuoksi ja ottaen 
huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityisolosuhteet hallinnoitava asetuksessa 
(EY) N:o 247/2006 vahvistetuissa 
tukiohjelmissa. Sen vuoksi mainittuihin 
alueisiin ei pitäisi soveltaa tämän asetuksen 
säännöksiä, jotka liittyvät 
perustukijärjestelmään ja siihen liittyviin 
tukiin ja tuotantosidonnaiseen tukeen.
Tästä huolimatta olisi syytä analysoida 
vaikutuksia, joita mikä tahansa tämän 
asetuksen muutos saattaa näillä alueilla 
aiheuttaa.

Or. es

Tarkistus 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Tiettyjen syrjäisten ja 
tuotantojärjestelmiltään tehottomien 
alueiden maatalousalan monimuotoisuus 
edellyttää erityisiä maatalouspolitiikan 
välineitä, joista Euroopan unionilla on 
riittävä kokemus ja joilla tehdään 
maatalousalasta 
markkinasuuntautuneempi, vähennetään 
toiminnan lopettamisesta johtuvia 
ympäristövaikutuksia ja mahdollistetaan 
tavoitellun kestävyyden mukaisen 
yhteiskuntarakenteen luominen 
maaseudulle. On tutkittava 
perusteellisemmin erityisjärjestelyitä niille 
Euroopan unionin saaristoalueille, joiden 
ominaispiirteet muistuttavat niitä alueita, 
joilla nämä maatalouspolitiikan välineet 
ovat osoittautuneet toimiviksi. 
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Or. es

Tarkistus 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Sosiaalisten perusteiden 
vahvistamiseksi valtioiden olisi edistettävä 
ja perustettava työjalanjäljen 
varmentamisjärjestelmiä (akkreditoitu 
sosiaalinen sertifiointi, johon 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat), jotka 
sekä toimivat kuluttajatiedotuksen 
kanavina että edistävät yritysten 
yhteiskuntavastuuta, jolla tuodaan esille 
ja suositaan parhaita työmarkkinasuhteita 
ja -käytäntöjä. Tätä työjalanjälkeä 
koskevaa tiedotusjärjestelmää voitaisiin 
soveltaa myös tuontituotteisiin.

Or. es

Tarkistus 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien 
tukien enimmäismäärään. Tällaiset 

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Kaikkiin näin 
siirrettyihin varoihin olisi sovellettava 
jäsenvaltion yhteisrahoitusta koskevia 
sääntöjä kyseisessä jäsenvaltiossa 
maaseudun kehittämisohjelmaan 
sovellettavan määrän mukaisesti.
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valinnat olisi tehtävä tietyissä rajoissa 
yhden kerran koko tämän asetuksen 
soveltamisajaksi.

Or. en

Perustelu

Ilman yhteisrahoitusvaatimusta on olemassa vaara, että jäsenvaltiot voivat käyttää 
ensimmäisen pilarin varoja yhteisrahoitusvaatimustensa vähentämiseen ja parantaa näin 
valtiontalouden rahoitusta YMP:n kustannuksella.

Tarkistus 317
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien 
tukien enimmäismäärään. Tällaiset 
valinnat olisi tehtävä tietyissä rajoissa 
yhden kerran koko tämän asetuksen 
soveltamisajaksi.

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Kaikkiin näin 
siirrettyihin varoihin olisi sovellettava 
jäsenvaltion yhteisrahoitusta koskevia 
sääntöjä kyseisessä jäsenvaltiossa 
maaseudun kehittämisohjelmaan 
sovellettavan määrän mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien 
tukien enimmäismäärään. Tällaiset 
valinnat olisi tehtävä tietyissä rajoissa 
yhden kerran koko tämän asetuksen 
soveltamisajaksi.

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Tällainen valinta olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi.

Or. en

Perustelu

Tällainen säännös vähentäisi painotusta, jonka mukaan YMP:stä tuetaan julkisia menoja 
julkisiin hyödykkeisiin, ja merkitsisi merkittävää askelta taaksepäin YMP:n kehityksessä, joten 
se on poistettava.

Tarkistus 319
George Lyon, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien tukien 
enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi.

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Näin siirrettyjen varojen 
olisi oltava kokonaisuudessaan enintään 
15 prosenttia suorien tukien 
enimmäismäärästä, ja ne olisi käytettävä 
yhteisrahoituksessa. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi voitava lisätä varoja 
siirtoon summalla, joka vastaa niiden 
tukimaksujen määrää, joita ne eivät ole 
myöntäneet luonnonolosuhteista johtuvia 
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rajoitteita koskevasta otsakkeesta. Niillä 
on myös oltava mahdollisuus siirtää 
käyttämättä jääneet varat 
viherryttämiseen lisätuen tarjoamiseksi 
maatalouden ympäristötoimenpiteisiin ja 
maaseudun kehittämistoimenpiteisiin.
Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien taso 
on alle 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi vastaavasti oltava mahdollisuus siirtää 
varoja maaseudun kehittämistuesta suorien 
tukien enimmäismäärään. Tällaiset valinnat 
olisi tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran 
koko tämän asetuksen soveltamisajaksi.

Or. en

Tarkistus 320
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien tukien 
enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi.

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Nämä varat eivät voi 
kuulua yhteisrahoituksen piiriin sen 
jälkeen, kun ne on siirretty. Siten 
jäsenvaltiot, joiden suorien tukien taso on 
alle eurooppalaisen keskiarvon, voisivat 
vahvistaa varojen siirron I pilarista 
II pilariin. Samoin jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien tukien 
enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi.

Or. fr
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Tarkistus 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien tukien 
enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi.

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien tukien 
enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi. On 
tärkeää selvittää, miten varoja voidaan 
käyttää uudelleen, ottaen huomioon, että 
viherryttäminen on pakollista ja 
muodostaa perustan toiseen pilariin 
kuuluville maatalouden 
ympäristöhankkeille.

Or. ro

Tarkistus 322
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien tukien 

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltiot voivat painottaa tarjonnan 
keskittämistoimien rahoittamista niin, että 
vahvistetaan maaseudun kehittämisestä 
annetussa asetuksessa tarkoitettuja 
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enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi.

tuottajajärjestöjä. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien tukien 
enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi.

Or. it

Tarkistus 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien tukien 
enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi.

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien tukien 
enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa ja aina kun se on 
mahdollista yhden kerran koko tämän 
asetuksen soveltamisajaksi.

Or. en

Tarkistus 324
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Euroopan maisemien tilan 
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suojelemiseksi tämän asetuksen 
mukaisten tukien olisi oltava maisemaa 
koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 
periaatteiden sekä Lissabonin sopimuksen 
Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisen 
ja kehittämisen takaavan 3 artiklan 
mukaisia. Maisema on keskeinen 
kulttuurin ja alueellisen perinteen 
osatekijä, joka parantaa kulttuurista ja 
maantieteellistä moninaisuutta ja 
muodostaa myös perustan nykyiselle 
luonnon monimuotoisuudelle, jota 
vuosisatojen maanviljely ja metsänhoito 
ovat muokanneet.

Or. en

Tarkistus 325
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Suorien tukien päättyminen

1. Suorien tukien maksaminen päättyy 
vuoteen 2025 mennessä siten, että 
a) tukien maksaminen päättyy asteittain
b) vapautuvat varat käytetään seuraavien 
seikkojen suojeluun ja parantamiseen:
i) ympäristö
ii) karjankasvatus
iii) ilman ja veden laatu
iv) maaperän laatu
v) ilmastosta johtuvat muutokset
c) vapautuvat varat käytetään alueellisiin 
tarkoituksiin, jos osallistumisprosentti on 
100.
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Or. de

Tarkistus 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

Komission teksti Tarkistus

ii) tukea sellaisille viljelijöille, jotka 
soveltavat ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 327
Richard Ashworth

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

Komission teksti Tarkistus

ii) tukea sellaisille viljelijöille, jotka 
soveltavat ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 328
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

ii) tukea sellaisille viljelijöille, jotka 
soveltavat ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia maatalouskäytäntöjä;

ii) tukea sellaisille viljelijöille, jotka 
soveltavat luonnon monimuotoisuuden, 
maaperän hedelmällisyyden ja 
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vesialueiden hyvän hallinnon sekä
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
edistyneitä ja kestäviä
maatalouskäytäntöjä, jotka ovat 
täydentäviä ehtoja vaativampia;

Or. en

Tarkistus 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Komission teksti Tarkistus

ii) tukea sellaisille viljelijöille, jotka 
soveltavat ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia maatalouskäytäntöjä;

ii) jäsenvaltioille pakollinen mutta 
viljelijöille vapaaehtoinen järjestelmä, 
joka tarjoaa tukea kyseisille viljelijöille, 
jotka soveltavat ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä;

Or. it

Tarkistus 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komission teksti Tarkistus

ii) tukea sellaisille viljelijöille, jotka 
soveltavat ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia maatalouskäytäntöjä;

ii) lisätukea sellaisille viljelijöille, jotka 
soveltavat ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia maatalouskäytäntöjä;

Or. de

Tarkistus 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tukea sellaisille viljelijöille, jotka 
soveltavat ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia maatalouskäytäntöjä;

ii) täydentävää tukea sellaisille viljelijöille, 
jotka soveltavat ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 332
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) mehiläisyhdyskuntia koskevaa uutta 
EU:n rahoittamaa tukijärjestelmää 
mehiläishoitoalalle;

Or. bg

Tarkistus 333
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
nuorille viljelijöille;

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
uusille viljelijöille;

Or. fr

Tarkistus 334
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
nuorille viljelijöille;

iv) vapaaehtoista tukea 
maataloustoiminnan aloittaville nuorille 
viljelijöille;

Or. en

Perustelu

Toiseen pilariin liittyvät nuoria viljelijöitä koskevat toimenpiteet ovat tehokkaampi tapa tukea 
ja rohkaista uusia tulokkaita, joten ensimmäiseen pilariin liittyvien toimenpiteiden olisi oltava 
jäsenvaltioille vapaaehtoisia.

Tarkistus 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
nuorille viljelijöille;

iv) vapaaehtoista tukea 
maataloustoiminnan aloittaville nuorille 
viljelijöille;

Or. en

Perustelu

Nuorten viljelijöiden tuen olisi oltava jäsenvaltioille ja alueille vapaaehtoista.

Tarkistus 336
Diane Dodds

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville iv) vapaaehtoista tukea 
maataloustoiminnan aloittaville nuorille 
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nuorille viljelijöille; viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
nuorille viljelijöille;

iv) vapaaehtoista tukea 
maataloustoiminnan aloittaville nuorille 
viljelijöille;

Or. de

Tarkistus 338
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
nuorille viljelijöille;

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
nuorille viljelijöille ja uusille tulokkaille;

Or. en

Tarkistus 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
nuorille viljelijöille;

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
nuorille ja uusille viljelijöille;
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Or. fr

Tarkistus 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
nuorille viljelijöille;

iv) pakollista tukea maataloustoiminnan 
aloittaville nuorille viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
nuorille viljelijöille;

iv) pakollista tukea maataloustoiminnan 
aloittaville nuorille viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville iv) tukea maataloustoiminnan aloittaville 
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nuorille viljelijöille; nuorille viljelijöille ja maataloudessa 
työskenteleville naisille;

Or. it

Perustelu

Naisilla on nyky-yhteiskunnassa yhä vahvempi asema, koska heillä on perheeseen ja 
työelämään liittyvien tehtäviensä vuoksi monitoiminnallinen rooli, ja naiset nimenomaan 
tämän moniroolisuutensa takia voivat merkittävästi edistää kehitystä ja innovaatiota kaikilla 
yhteiskunnan tasoilla sekä myötävaikuttaa elämänlaadun paranemiseen erityisesti 
maaseudulla, Näin ollen on olennaista mainita heidät ja turvata heidän asemansa YMP:n 
puitteissa samoin kuin nuorten kohdalla tehdään.

Tarkistus 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

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

Komission teksti Tarkistus

v) vapaaehtoista tuotantosidonnaisen tuen 
järjestelmää;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

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

Komission teksti Tarkistus

vi) puuvillan lajikohtaista tukea; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) puuvillan lajikohtaista tukea; vi) puuvillan määräaikaista lajikohtaista 
tukea;

Or. de

Tarkistus 346
Patrick Le Hyaric

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

Komission teksti Tarkistus

vii) yksinkertaistettua järjestelmää 
pienviljelijöille;

vii) yksinkertaistettua järjestelmää 
viljelijöille;

Or. fr

Tarkistus 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komission teksti Tarkistus

vii) yksinkertaistettua järjestelmää 
pienviljelijöille;

vii) yksinkertaistettua vapaaehtoista 
järjestelmää pienviljelijöille;

Or. de

Tarkistus 348
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – vii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

vii) yksinkertaistettua järjestelmää 
pienviljelijöille;

vii) vapaaehtoista yksinkertaistettua 
järjestelmää pienviljelijöille;

Or. en

Tarkistus 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

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

Komission teksti Tarkistus

vii) yksinkertaistettua järjestelmää 
pienviljelijöille;

vii) vapaaehtoista yksinkertaistettua 
järjestelmää pienviljelijöille;

Or. en

Tarkistus 350
Diane Dodds

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

Komission teksti Tarkistus

vii) yksinkertaistettua järjestelmää 
pienviljelijöille;

vii) vapaaehtoista yksinkertaistettua 
järjestelmää pienviljelijöille;

Or. en

Tarkistus 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – vii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

vii) yksinkertaistettua järjestelmää 
pienviljelijöille;

vii) vapaaehtoista yksinkertaistettua 
järjestelmää pienviljelijöille;

Or. en

Tarkistus 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

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

Komission teksti Tarkistus

vii) yksinkertaistettua järjestelmää 
pienviljelijöille;

vii) vapaaehtoista yksinkertaistettua 
järjestelmää pienviljelijöille;

Or. en

Tarkistus 353
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

vii) yksinkertaistettua järjestelmää 
pienviljelijöille;

vii) vapaaehtoista yksinkertaistettua 
järjestelmää pienviljelijöille;

Or. fr

Perustelu

Maatilojen koko vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä. Pienviljelijöiden järjestelmästä voi 
olla hyötyä joissakin tapauksissa, mutta se saattaa myös johtaa kilpailun vääristymiseen 
toisissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot voivat siten itse parhaiten arvioida pienviljelijöihin 
sovellettavan järjestelmän mielekkyyttä.
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Tarkistus 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii a) pientiloille tarkoitettua 
jäsenvaltioiden määrittelemää maksua.

Or. fr

Tarkistus 355
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii a) pienviljelijöille tarkoitettua kunkin 
jäsenvaltion määrittelemää maksua;

Or. fr

Tarkistus 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla Poistetaan.
Liitteen I muuttaminen
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti liitteessä I esitetyn 
tukijärjestelmiä koskevan luettelon 
muuttamiseksi.

Or. es
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Perustelu

Soveltamisala on tämän asetuksen keskeinen elementti.

Tarkistus 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla Poistetaan.
Liitteen I muuttaminen
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti liitteessä I esitetyn 
tukijärjestelmiä koskevan luettelon 
muuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 358
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) ’viljelijällä’ sellaista luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä taikka 
luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta 
siitä, millainen ryhmän ja sen jäsenten 
oikeudellinen asema on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jonka tila 
sijaitsee unionin alueella, siten kuin se 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
53 artiklassa yhdessä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 ja 
355 artiklan kanssa määritellään, ja joka 
harjoittaa maataloustoimintaa; 

a) ’viljelijällä’ sellaista luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä taikka 
luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta 
siitä, millainen ryhmän ja sen jäsenten 
oikeudellinen asema on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jonka tila 
sijaitsee unionin alueella, siten kuin se 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
53 artiklassa yhdessä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 ja 
355 artiklan kanssa määritellään, ja joka 
harjoittaa maataloustoimintaa. Kun viljelijä 
on laillisesti rekisteröity voittoa 
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tavoittelematon järjestö tai vastaava 
hyväntekeväisyysjärjestö tai keskus- tai 
aluehallinnon valtuuttama elin, joka on 
laillisesti perustettu aktiivisesti 
suojelemaan ja hoitamaan maata ja/tai 
historiallista ympäristöä sen 
säilyttämiseksi ja yleisen hyödyn vuoksi, 
jäsenvaltio voi tunnustaa tällaisen tilan 
tai ryhmän tiloja tässä asetuksessa, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o […] Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
tuesta maaseudun kehittämiseen ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o […] yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta 
(horisontaalinen asetus) tarkoitetuksi 
yksittäiseksi ja erilliseksi liiketoiminnaksi;

Or. en

Perustelu

Tietyntyyppiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt hallinnoivat useita maatiloja 
tavoitteenaan turvata entistä kestävämpi ja ympäristöystävällisempi lähestymistapaa 
maatalouteen. On siis järkevää sallia jäsenvaltioiden kohdella tällaisten järjestöjen 
tilaryhmiä yksittäisenä ja erillisenä liiketoimintana YMP-tukien ja seurannan osalta 
hallinnollisten vaatimusten yksinkertaistamiseksi sekä edunsaajien ja kansallisten 
maksajavirastojen suhteettomien kustannusten torjumiseksi.

Tarkistus 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

a a) 'palkatulla maataloustyöntekijällä' 
toisen palveluksessa olevaa viljelijää; työ 
voi olla vakituista, kutsutyötä tai 
sivutyötä, se muodostaa maataloustyön ja 
arvoketjun keskeisen perustan, ja sen 
työolojen vakaus, turvallisuus ja 
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ammattimaisuus ovat ensisijainen 
parannustavoite; 

Or. es

Tarkistus 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'tilalla' kaikkia viljelijän hoitamia, 
saman jäsenvaltion alueella sijaitsevia 
maataloustoimintaan käytettäviä yksiköitä;

b) 'tilalla' kaikkia viljelijän hoitamia, 
saman jäsenvaltion alueella sijaitsevia 
maataloustoimintaan käytettäviä 
tuotantoyksiköitä;

Or. es

Perustelu

Ilmaus "maataloustoimintaan käytettävät yksiköt" on laajempi kuin tähän yhteyteen soveltuva 
määritelmä. "Maataloustoimintaan käytettävä yksikkö" voi olla mitä tahansa kyntökoneesta 
tietokoneeseen tai kastelujärjestelmään.

Tarkistus 361
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’tilalla’ kaikkia viljelijän hoitamia, 
saman jäsenvaltion alueella sijaitsevia 
maataloustoimintaan käytettäviä yksiköitä;

b) ’tilalla’ kaikkia viljelijän, hänen 
perheensä tai useamman perheen
hoitamia, saman jäsenvaltion alueella 
sijaitsevia maataloustoimintaan käytettäviä 
yksiköitä;

Or. pl
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Perustelu

Tilan määritelmää tulisi laajentaa kattamaan perhetilat tai usean perheen tilat, mikä ei ole 
ristiriidassa maatalousmaan yksityisomistuksen kanssa.

Tarkistus 362
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b a) 'edistyneillä kestävillä 
viljelyjärjestelmillä' viljelykäytäntöjä, 
jotka ovat asetuksen (EU) N:o [HZR] 
täydentäviä ehtoja vaativampia ja 
edistyvät jatkuvasti luonnonravinteiden, 
veden kiertokulun ja energiavirran 
hallinnassa tavalla, joka vähentää 
ympäristöhaittaa ja uusiutumattomien 
luonnonvarojen tuhlaamista ja joissa 
säilytetään viljelyn, tuotantoeläinten ja 
luonnon monipuolisuus 
tuotantojärjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 363
Janusz Wojciechowski

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

Komission teksti Tarkistus

b a) 'teollisella viljelyllä' voimaperäistä 
eläintuotantoa, joka on rakenteellisesti 
riippuvaista ostorehusta ja kuluttaa 
paljon energiaa;

Or. en
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Tarkistus 364
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b b) 'kestämättömillä viljelyjärjestelmillä' 
viljely- ja eläintuotantokäytäntöjä, jotka 
ovat järjestelmällisesti vastoin asetuksessa 
(EU) N:o [HZR] esitettyjä täydentäviä 
ehtoja ravinnekierron heikon hallinnan ja 
suuren ulkoisesta energiasta, biosideista, 
antibiooteista, vedestä ja ravinteista 
riippuvuuden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 365
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) 'pienviljelijällä' pientuottajaa, osa-
aikaiset ja kotitarveviljelijät mukaan 
luettuina, joilla on enintään 5 hehtaaria, 
mutta joka saa vähintään 25 prosenttia 
kokonaisnettotuloista 
maataloustoiminnasta ja maatilan 
tuotannosta, myös siihen liittyvästä
maatilan tuotteiden jalostuksesta ja 
markkinoinnista ja muista maatilaan 
perustuvista palveluista.

Or. en
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Tarkistus 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina, kuten kotieläiminä pidettävien 
hevoseläinten hyödyntämistä 
näytöshevosia lukuun ottamatta;

Or. fr

Tarkistus 367
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen,
tuotantoeläinten kasvatus ja pito sekä 
lähinnä tai yksinomaan ympäristösyistä 
tapahtuva heinänteko tai laiduntaminen 
mukaan luettuina,

Or. de

Tarkistus 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä 

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
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tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

tuotantoeläinten kasvatus ja pito, 
kouluttaminen ja valmentaminen mukaan 
luettuina,

Or. fr

Tarkistus 369
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

– maataloustuotteiden tavanomaista 
kasvatusta tai viljelyä sadonkorjuu, 
lypsäminen sekä tuotantoeläinten kasvatus 
ja pito mukaan luettuina,

Or. es

Tarkistus 370
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

– maataloustuotantoa, johon sisältyy
maataloustuotteiden kasvatusta tai viljelyä 
sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

Or. pt

Tarkistus 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin perinteisillä 
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 372
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin perinteisillä 
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

– maatalousmaan säilyttämistä hyvässä 
maatalous- ja ympäristökunnossa ja 

Or. en

Tarkistus 373
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin perinteisillä 
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

– maatalousmaan säilyttämistä hyvässä 
maatalous- ja ympäristökunnossa, tai

Or. en
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Tarkistus 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin perinteisillä 
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn; tällaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävän 
maatalousmaan säilyttäminen liitetään 
jäsenvaltioiden määrittelemiin 
vähimmäistoimiin;

Or. fr

Tarkistus 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin perinteisillä
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin tavanomaisilla
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

Or. es

Perustelu

On asianmukaisempaa käyttää ilmaisua "tavanomaiset".

Tarkistus 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin perinteisillä
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin tavanomaisilla
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

Or. es

Perustelu

On asianmukaisempaa puhua "tavanomaisista" kuin "perinteisistä" maatalousmenetelmistä ja 
-koneista, koska ne saattavat olla myös muunlaisia.

Tarkistus 377
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin perinteisillä 
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
laitumeksi tai viljelyyn valmiissa kunnossa 
ilman, että sitä pitäisi erityisesti valmistella 
muutoin kuin perinteisillä 
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

Or. pl

Tarkistus 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 

Poistetaan.
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luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

Or. fr

Tarkistus 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 380
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

– vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

Or. en

Tarkistus 381
James Nicholson, Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

– maatalousmaan pitämistä sellaisessa 
kunnossa luontaisella tavalla, että se 
soveltuu laitumeksi tai viljelyyn eikä 
maata käytetä edellä ensimmäisessä 
luetelmakohdassa kuvatulla tavalla eikä 
sillä harjoiteta maataloustoimintaa;

Or. en

Tarkistus 382
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

– vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn, myös viljelyä, joka 
täyttää luonnonsuojelutavoitteet, 
esimerkiksi luonnonarvoiltaan arvokkaat 
maatalousjärjestelmät tai Natura 2000 
hankkeen tai vastaavien ohjelmien 
mukainen viljely;

Or. en

Tarkistus 383
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä – jäsenvaltion kansallisen tai alueellisen 
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vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

tason päätöksellä toimintaa alueella, joka 
ei edellytä ylläpitotoimia, vaan säilyy 
luontaisella tavalla sellaisessa kunnossa, 
että se soveltuu laitumeksi tai viljelyyn, 
jolloin toiminta voidaan määrittää 
kansallisella tai alueellisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

– jäsenvaltion kansallisen tai alueellisen 
tason päätöksellä toimintaa alueella, joka 
ei edellytä ylläpitotoimia, vaan säilyy 
luontaisella tavalla sellaisessa kunnossa, 
että se soveltuu laitumeksi tai viljelyyn, 
jolloin toiminta voidaan määrittää
kansallisella tai alueellisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 385
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

– jäsenvaltion kansallisen tai alueellisen 
tason päätöksellä toimintaa alueella, joka 
ei edellytä ylläpitotoimia, vaan säilyy 
luontaisella tavalla sellaisessa kunnossa, 
että se soveltuu laitumeksi tai viljelyyn, 
jolloin toiminta voidaan määrittää 
kansallisella tai alueellisella tasolla;

Or. en
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Tarkistus 386
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

– jäsenvaltioiden tai tarvittaessa tämän 
asetuksen 20 artiklassa tarkoitettujen 
institutionaalisten alueiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

Or. es

Perustelu

Näin noudatetaan toissijaisuusperiaatetta komission asettamissa puitteissa. Valtiot eivät saa 
käyttää yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta eräiden sellaisten politiikkojen 
uudelleenkeskittämiseen, jotka toimivat paljon paremmin alueellisella tasolla. 

Tarkistus 387
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

– jäsenvaltioiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia, joihin voi sisältyä 
laiduntamistiheyden vähimmäisarvo,
sellaisessa kunnossa luontaisella tavalla 
pidettävällä maatalousmaalla, että se 
soveltuu laitumeksi tai viljelyyn;

Or. pt
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Tarkistus 388
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

– jäsenvaltioiden tai alueiden
määrittelemiä vähimmäistoimia sellaisessa 
kunnossa luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

Or. en

Tarkistus 389
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia, joiden tavoitteena on 
luonnonsuojelu Natura 2000-ohjelman tai 
vastaavien luonnonsuojeluohjelmien 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 390
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– maankäyttö kokonaisuudessaan tai 
pääasiassa ympäristöetujen tuottamiseksi

Or. en
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Perustelu

Ympäristöystävällisen maankäytön konsepti on sisällytettävä maataloustoiminnan 
määritelmään.

Tarkistus 391
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– edellä 2 ja 3 luetelmakohdassa 
tarkoitettuihin toimintoihin olisi 
myönnettävä tukea vain kerran kolmen 
vuoden aikana

Or. en

Tarkistus 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'maataloustuotteilla' perussopimuksen 
liitteessä I lueteltuja tuotteita, 
kalastustuotteita lukuun ottamatta, sekä 
puuvillaa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 393
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'maataloustuotteilla' perussopimuksen 
liitteessä I lueteltuja tuotteita, 
kalastustuotteita lukuun ottamatta, sekä 
puuvillaa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 394
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’maatalousmaalla’ pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien pinta-alaa;

e) ’maatalousmaalla’ pellon, pysyvien 
nurmien sekä pysyvien laidunten tai 
pysyvien viljelmien, myös 
peltometsätalousjärjestelmässä olevien
pinta-alaa;

Or. fr

Tarkistus 395
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’maatalousmaalla’ pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien pinta-alaa;

e) ’maatalousmaalla’ pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien, myös 
peltometsätalousjärjestelmässä olevien
pinta-alaa;
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Or. fr

Tarkistus 396
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’maatalousmaalla’ pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien pinta-alaa;

e) 'maatalousmaalla' pellon, pysyvien 
laidunten tai pysyvien viljelmien pinta-
alaa;

Or. en

Perustelu

Pysyvän 'nurmen' määritelmässä (aiemmin 'laidun') ei oteta riittävällä tavalla huomioon 
laiduntamista aloilla, joilla rehukasvit voivat olla puuvartisia eivätkä välttämättä pelkkää 
ruohoa. Laiduntaminen olemassa olevilla laitumilla ehkäisee niiden hylkäämistä ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemistä yleisten lajien vallatessa alueita. Näin pidetään yllä 
korkean luontoarvon järjestelmiä eli tuotetaan julkisia hyödykkeitä. Muutos olisi tehtävä koko 
asetukseen.

Tarkistus 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’maatalousmaalla’ pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien pinta-alaa;

e) 'maatalousmaalla' pellon, pysyvien 
laidunten tai pysyvien viljelmien pinta-
alaa;

Or. en

Tarkistus 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’maatalousmaalla’ pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien pinta-alaa;

e) 'maatalousmaalla' pellon, pysyvien 
nurmien ja laidunten tai pysyvien 
viljelmien pinta-alaa;

Or. en

Tarkistus 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’maatalousmaalla’ pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien pinta-alaa;

e) ’maatalousmaalla’ pellon, pysyvien 
nurmien, pysyvien laidunten tai pysyvien 
viljelmien pinta-alaa;

Or. fr

Tarkistus 400
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'maatalousmaalla' pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien pinta-alaa;

e) 'maatalousmaalla' pellon, pysyvien 
laidunten ja nurmien ja/tai pysyvien 
viljelmien pinta-alaa;

Or. it

Tarkistus 401
Michel Dantin
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 'peltometsätaloudella' saman lohkon 
sisällä tai reunamilla olevien puiden ja 
viljeltävien kasvien tai laidunkasvien 
yhteistuotantoa;

Or. fr

Tarkistus 402
Patrick Le Hyaric

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

Komission teksti Tarkistus

e a) 'peltometsätaloudella' saman lohkon 
sisällä tai reunamilla olevien puiden ja 
viljeltävien kasvien tai laidunkasvien 
yhteistuotantoa;

Or. fr

Tarkistus 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’pellolla’ kasvien tuotantoa varten 
viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä 
olevaa kesantomaata, mukana luettuina 
asetuksen (EY) N:o 1257/1999 22, 23 ja 
24 artiklan, asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
39 artiklan ja asetuksen (EU) N:o [RDR] 
29 artiklan mukaisesti kesannoidut alat, 
riippumatta siitä, onko kyseisellä maalla 

f) ’pellolla’ kasvien tuotantoa varten 
viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä 
olevaa kesantomaata, mukana luettuina 
tämän asetuksen 32 artiklan, asetuksen 
(EY) N:o 1257/1999 22, 23 ja 24 artiklan, 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 
ja asetuksen (EU) N:o [RDR] 29 artiklan 
mukaisesti kesannoidut alat, riippumatta 
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kasvihuoneita tai kiinteä tai irtonainen 
suoja;

siitä, onko kyseisellä maalla kasvihuoneita 
tai kiinteä tai irtonainen suoja;

Or. es

Tarkistus 404
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'pellolla' kasvien tuotantoa varten 
viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä 
olevaa kesantomaata, mukana luettuina 
asetuksen (EY) N:o 1257/1999 22, 23 ja
24 artiklan, asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
39 artiklan ja asetuksen (EU) N:o [RDR] 
29 artiklan mukaisesti kesannoidut alat, 
riippumatta siitä, onko kyseisellä maalla 
kasvihuoneita tai kiinteä tai irtonainen 
suoja;

f) 'pellolla' kasvien tuotantoa varten 
viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä 
olevaa kesantomaata, mukana luettuina 
tämän asetuksen 32 artiklan, asetuksen 
(EY) N:o 1257/1999 22, 23 ja 24 artiklan, 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 
ja asetuksen (EU) N:o [RDR] 29 artiklan 
mukaisesti kesannoidut alat, riippumatta 
siitä, onko kyseisellä maalla kasvihuoneita 
tai kiinteä tai irtonainen suoja;

Or. es

Perustelu

"Pellon" käsitteeseen on nimenomaisesti sisällytettävä ne alat, jotka kesannoidaan asetuksen 
32 artiklan "Luonnonhoitoalat" mukaisesti.

Tarkistus 405
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’pellolla’ kasvien tuotantoa varten 
viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä 
olevaa kesantomaata, mukana luettuina 
asetuksen (EY) N:o 1257/1999 22, 23 ja 
24 artiklan, asetuksen (EY) N:o 1698/2005 

f) ’pellolla’ kasvien tuotantoa varten 
viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä 
olevaa kesantomaata sekä väliaikaisia 
nurmia, mukana luettuina asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 22, 23 ja 24 artiklan, 
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39 artiklan ja asetuksen (EU) N:o [RDR] 
29 artiklan mukaisesti kesannoidut alat, 
riippumatta siitä, onko kyseisellä maalla 
kasvihuoneita tai kiinteä tai irtonainen 
suoja;

asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 
ja asetuksen (EU) N:o [RDR] 29 artiklan 
mukaisesti kesannoidut alat, riippumatta 
siitä, onko kyseisellä maalla kasvihuoneita 
tai kiinteä tai irtonainen suoja;

Or. fr

Tarkistus 406
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

f a) 'vuoroviljelyllä' vähintään neljän eri 
viljelykasvin viljelyä, joista yksi on 
palkokasvi;

Or. en

Tarkistus 407
Patrick Le Hyaric

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

Komission teksti Tarkistus

f a) 'vuoroviljelyllä' vähintään neljän eri 
viljelykasvin viljelyä, joista yksi on 
palkokasvi;

Or. en

Tarkistus 408
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’pysyvillä viljelmillä’ viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät nurmet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

g) 'pysyvillä viljelmillä' viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät laitumet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat, 
hedelmä- ja pähkinäpuut, oliivit ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

Or. en

Tarkistus 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’pysyvillä viljelmillä’ viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät nurmet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

g) ’pysyvillä viljelmillä’ viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät laitumet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

Or. en

Tarkistus 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’pysyvillä viljelmillä’ viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 

g) ’pysyvillä viljelmillä’ viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
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kuin pysyvät nurmet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

kuin pysyvät nurmet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat;

Or. pt

Tarkistus 411
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'pysyvillä viljelmillä' viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät nurmet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

g) 'pysyvillä viljelmillä' viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät nurmet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat, 
hedelmäpuuniityt ja lyhytkiertoinen 
energiapuu;

Or. de

Tarkistus 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'pysyvillä viljelmillä' viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät nurmet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

g) ’pysyvillä viljelmillä’ viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät nurmet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu ja poppeli-
istutukset;
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Or. it

Tarkistus 413
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) ’pysyvällä nurmella ja pysyvällä 
laitumella’ maata, jota käytetään 
rehukasvien, nurmikasvien, 
pensaskasvien ja/tai puiden tai 
laiduntamiseen soveltuvien muiden lajien 
kasvattamiseen joko luontaisella tavalla 
(itseuudistuva) tai viljelemällä 
(kylvämällä), ja joka ei ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon.

Or. fr

Tarkistus 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) ’pysyvällä nurmella ja laitumella’ 
maata, jota käytetään rehukasvien, 
nurmikasvien, pensaskasvien ja/tai 
puiden tai laiduntamiseen soveltavien 
muiden lajien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä), ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon.

Or. fr
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Tarkistus 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) ’pysyvällä nurmella tai pysyvällä 
laitumella’ maata, jota käytetään 
heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien 
kasvattamiseen joko luontaisella tavalla 
(itseuudistuva) tai viljelemällä 
(kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

Or. fr

Tarkistus 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella ja historiallisella 
laitumella' maata, jota käytetään 
heinäkasvien tai muiden rehukasvien
kasvattamiseen joko luontaisella tavalla 
(itseuudistuva) tai viljelemällä 
(kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon; se voi sisältää muita lajeja 
tai muita piirteitä, jotka ovat tärkeitä 
maan historialliseksi laitumeksi tai 
laidunalueiden hyödyntämisen kaltaisiksi 
perinteisiksi järjestelmiksi 
määrittelemisen kannalta;

Or. es
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Perustelu

Tämä tarkistus koskee pikemmin pysyvää nurmea kuin pysyviä niittyjä, ja sen tarkoituksena 
on ottaa huomioon perinteiset laiduntamisjärjestelmät kuten laidunmaat, joilla kasvaa myös 
muita kuin nurmikasveja ja joita käytetään laajaperäiseen karjankasvatukseen.

Tarkistus 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
kymmeneen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettavia lajeja, jos heinäkasveja tai 
muita rehukasveja on enemmistö;
jäsenvaltiot voivat päättää myös sellaisen 
maan sisällyttämisestä, joka on
laidunnettava ja joka on osa paikallista 
käytäntöä alueella, jolla heinäkasvit ja 
muut nurmirehukasvit eivät perinteisesti 
ole enemmistönä laidunmailla;

Or. en

Perustelu

Viljellyt laitumet kylvetään yleensä uudelleen kahdeksan tai kymmenen vuoden välein tai vielä 
harvemmin. Viljelykierron rajaaminen viiteen vuoteen jäädyttäisi suuria alueita tuotanto- ja 
viljelylaidunta. Pysyvän nurmen määritelmän ulkopuolelle ei pidä sulkea suuren ekologisen 
arvon perinteisiä laidunmaita, joilla heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit eivät ole 
enemmistönä.

Tarkistus 418
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
kymmeneen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

Or. en

Tarkistus 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
kahdeksaan vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja, 
kuten kanervaa, on enemmistö; tämä ei 
koske asetuksessa(EU) N:o [RDR] 
esitettyjen maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteiden mukaisia 
viherkaistoja;

Or. en

Tarkistus 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
kahdeksaan vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

Or. en

Tarkistus 421
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä ja tarvittaessa 
perustamalla uudelleen) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
kahdeksaan vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

Or. en

Tarkistus 422
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä laitumella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
rehukasvien kasvattamiseen ja jota ei ole 
kynnetty tai kylvetty uudelleen vähintään
seitsemään vuoteen; se sisältää muita 
laidunnettavaksi soveltuvia lajeja;

Or. en

Tarkistus 423
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä laitumella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
rehukasvien kasvattamiseen ja jota ei ole 
kynnetty tai kylvetty uudelleen vähintään
seitsemään vuoteen; se sisältää muita 
laidunnettavaksi soveltuvia lajeja;

Or. en

Tarkistus 424
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
rehukasvien kasvattamiseen luontaisella 
tavalla ja joka ei ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon, jota ei ole kynnetty eikä 
kylvetty uudelleen vähintään seitsemään
vuoteen; se voi sisältää muita lajeja tai 
piirteitä; jäsenvaltiot voivat päättää myös 
sellaisen maan sisällyttämisestä, joka on 
laidunnettava ja joka on osa paikallista 
käytäntöä;

Or. en

Tarkistus 425
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden ei 
ruohomaisten rehuvarojen, pensaiden 
ja/tai puiden kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon ja jota ei ole 
viljelty tai kylvetty uudelleen vähintään 
seitsemään vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jotka 
eivät ole heinäkasveja, tai muita 
nurmirehukasveja;

Or. fr

Tarkistus 426
Patrick Le Hyaric
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) ’pysyvällä laitumella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen;

Or. fr

Tarkistus 427
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
rehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
kolmeen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

Or. en

Tarkistus 428
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jolla kasvaa 
(itseuudistuvasti tai kylvettynä) 
heinäkasveja tai muita laidunnettavaksi 
soveltuvia kasveja, jota käytetään 
heinäntekoon ja/tai laiduntamiseen ja jota 
ei ole kynnetty ja kylvetty uudelleen 
vähintään viiteen vuoteen. Jäsenvaltioiden 
määrittelemät maastoelementit voidaan 
sisällyttää pysyväksi nurmeksi 
määriteltyyn maahan, jos maalle on 
annettu oma käyttökoodi "laajaperäisesti 
viljelty laidunmaa" tai laiduntamiseen 
ja/tai heinäntekoon käytetty ala 
muodostaa yli 50 prosenttia koko maa-
alasta;

Or. de

Tarkistus 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä laitumella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
rehukasvien kasvattamiseen puuvartiset 
kasvit mukaan luettuina ja jota ei ole 
kynnetty tai kylvetty uudelleen vähintään
viiteen vuoteen; se sisältää muita 
laidunnettavaksi soveltuvia lajeja;

Or. en

Tarkistus 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä ja laitumella nurmella ja 
historiallisella laitumella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
rehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut viljelykiertoon; se voi sisältää 
muita lajeja tai laitumen kaltaiselle maalle 
ominaisia merkittäviä kasveja;

Or. it

Tarkistus 431
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) ’pysyvällä laitumella ja nurmella maata, 
jota käytetään rehuksi tarkoitetun heinän
kasvattamiseen joko luontaisella tavalla 
(itseuudistuva) tai viljelemällä 
(kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut tilan
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen; 
se voi sisältää muita lajeja tai laitumen 
kaltaiselle maalle ominaisia merkittäviä 
kasveja;

Or. it

Tarkistus 432
Phil Bennion
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen, lukuun ottamatta 
tapausta, jossa maa on muutettu 
nurmeksi osana sertifioitua 
ympäristöjärjestelmää tai 
viherryttämistoimenpidettä;

Or. en

Perustelu

Muuten viherryttämisvaihtoehdot, joihin kuuluu viljelymaan nurmetus, vievät viljelymaan 
aseman viiden vuoden kuluttua, ja viljelijän on toteutettava uusia viherryttämistoimia muulle 
maalle, koska viherryttämistoimenpiteitä sovelletaan vain viljelymaahan. Tämä olisi asteittain 
etenevä prosessi, jos nurmetusta lainkaan käytetään ympäristöjärjestelmissä tai 
luonnonhoitoaloissa, koska lopulta se johtaa asteittain maan uudelleenluokitukseen pysyväksi 
laitumeksi.

Tarkistus 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä laitumella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
rehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettavia lajeja, jos heinäkasveja tai 
muita rehukasveja on enemmistö;
jäsenvaltiot voivat päättää myös sellaisen 
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maan sisällyttämisestä, joka on 
laidunnettava ja joka on osa paikallista 
käytäntöä alueella, jolla heinäkasvit ja 
muut nurmirehukasvit eivät perinteisesti 
ole enemmistönä laidunmailla;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mahdollistetaan lisäjousto, jotta nurmella voi olla laajemmat ominaisuudet. 
Tätä tarvitaan, koska nurmet todella ovat luonteeltaan hyvin erilaisia.

Tarkistus 434
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettavia lajeja, jos heinäkasveja tai 
muita rehukasveja on enemmistö;
jäsenvaltiot voivat päättää myös sellaisen 
maan sisällyttämisestä, joka on 
laidunnettava ja joka on osa paikallista 
käytäntöä alueella, jolla heinäkasvit ja 
muut nurmirehukasvit eivät perinteisesti 
ole enemmistönä laidunmailla;

Or. en

Tarkistus 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita lajeja, 
jos heinäkasveja tai muita 
nurmirehukasveja on enemmistö;
jäsenvaltiot voivat päättää myös sellaisen 
maan sisällyttämisestä, joka on 
laidunnettava ja joka on osa paikallista 
käytäntöä alueella, jolla heinäkasvit ja 
muut nurmirehukasvit eivät perinteisesti 
ole enemmistönä laidunmailla;

Or. en

Perustelu

Joillain alueilla kanerva on laidunnettavaa, ja tämä on paikallinen käytäntö. Tällainen maa 
on sisällytettävä pysyvän nurmen määritelmään.

Tarkistus 436
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita lajeja, 
jos heinäkasveja tai muita 
nurmirehukasveja on enemmistö. 
Jäsenvaltiot voivat päättää myös sellaisen 
maan sisällyttämisestä, joka on 
laidunnettava ja joka on osa paikallista 
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käytäntöä alueella, jolla heinäkasvit ja 
muut nurmirehukasvit eivät perinteisesti 
ole enemmistönä laidunmailla;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus sisällyttää tähän alueet, joilla esiintyy rajallisesti 
mutta hajanaisesti ohdakkeen kaltaisia rikkakasveja, muuten tämä voi johtaa monien muuten 
tukikelpoisten alueiden poissulkemiseen. Lisäksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
ottaa huomioon vakiintuneet käytännöt pysyvän nurmen luonteen osalta.

Tarkistus 437
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien tai puuvartisten 
rehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö; Jäsenvaltiot voivat päättää 
myös sellaisen maan sisällyttämisestä, 
joka on laidunnettava ja joka on osa 
paikallista käytäntöä alueella, jolla 
heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit ja 
puuvartiset rehukasvit eivät perinteisesti 
ole enemmistönä laidunmailla;

Or. en

Tarkistus 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
rehukasvien, nurmikasvien, pensaiden 
ja/tai puiden kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä), joka soveltuu 
laiduntamiseen ja joka ei ole kuulunut 
tilan viljelykiertoon vähintään viiteen 
vuoteen; tämä voi koskea huonosti 
tuottavia alueita, kuten laidunalueita, 
nummia, pensaikkoja, vuoristolaitumia tai 
alppilaitumia. 

Or. fr

Tarkistus 439
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä laitumella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
rehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja tai maan 
pysyväksi laitumeksi luokittamisen 
kannalta merkittäviä piirteitä; jäsenvaltiot 
tai alueet voivat päättää sallia pitkän 
viljelykierron viiden tai useamman 
vuoden välein, kun perinteiset käytännöt 
ovat ympäristölle eduksi.

Or. en
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Tarkistus 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia aloja, jos niitä 
on perinteisesti käytetty laidunmaana, 
vaikka heinäkasvit tai muut 
nurmirehukasvit eivät olisi niissä 
enemmistönä;

Or. es

Perustelu

Ehdotettu määritelmä saattaa aiheuttaa ongelmia laiduntamiseen hyvin soveltuvien 
Välimeren alueen ekosysteemien suhteen, joita ovat esimerkiksi laidunmaat, joilla kasvaa 
tammea eläinten ravinnoksi sopivana lajina, tai vuoristolaitumet. Tämän vuoksi on tärkeää 
laajentaa määritelmä kattamaan alat, jotka ovat osoittautuneet laiduntamiseen soveltuviksi, 
koska niitä on perinteisesti käytetty tähän tarkoitukseen, vaikka heinäkasvit eivät olisi niillä 
enemmistönä.

Tarkistus 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei 
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kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

myöskään ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen 
tai johon on kylvetty samankaltaista tai 
samaa heinä- tai rehukasvia vähintään 
viisi vuotta; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, 
esimerkiksi kanervaa, jos heinäkasveja tai 
muita nurmirehukasveja, kuten kanervaa, 
on enemmistö;

Or. en

Tarkistus 442
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei 
myöskään ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen 
tai johon on kylvetty samankaltaista tai 
samaa heinä- tai rehukasvia vähintään 
viisi vuotta; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, 
esimerkiksi kanervaa, jos heinäkasveja tai 
muita nurmirehukasveja, kuten kanervaa, 
on enemmistö;

Or. en

Tarkistus 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita lajeja, 
joita voidaan käyttää laiduntamiseen, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

Or. es

Perustelu

Ehdotetussa määritelmässä ei oteta huomioon laiduntamiseen hyvin soveltuvia Välimeren 
alueen ekosysteemejä, joita ovat esimerkiksi laidunmaat, joilla kasvaa tammea eläinten 
ravinnoksi sopivana lajina, tai vuoristolaitumet. Tarkistuksella otetaan käyttöön laajempi 
määritelmä, joka kattaa myös lajit, jotka auttavat karjan ravinnonsaantia olematta 
välttämättä suoranaisesti laidunnettavaksi soveltuvia.

Tarkistus 444
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita lajeja, 
joita voidaan käyttää laiduntamiseen, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

Or. es
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Perustelu

Tarkistuksen avulla tähän määritelmään voidaan sisällyttää laitumiksi sopivia ekosysteemejä 
kuten vuoristolaitumia. Ehdotettu määritelmä on liian rajoittava.

Tarkistus 445
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen, mukaan lukien alueet, 
jotka on kynnetty ja kylvetty uudelleen 
heinäkasveille vähintään kuuden vuoden 
kuluttua ja poislukien alueet, joilla on 
Natura 2000-ohjelman, 
vesipuitedirektiivin tai nitraattidirektiivin 
täytäntöönpanon vuoksi 
kasvatusrajoituksia; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltumattomia lajeja, 
jos heinäkasveja tai muita 
nurmirehukasveja on enemmistö;

Or. en

Perustelu

On sallittava pysyvän nurmen kyntäminen ja kylväminen, jotta pellon rehuntuotanto säilyy 
suurena.

Tarkistus 446
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö; pois suljetaan 
nurmipeitteiset reunat, joihin sovelletaan 
asetuksessa (EU) N:o [HZR] eriteltyjä 
maatalouden ympäristötoimenpiteitä.

Or. fr

Perustelu

Nykyisten säännösten mukaan paikalleen jätetty nurmipeitteinen reuna muuttuu pysyväksi 
nurmeksi viidessä vuodessa. Tätä on syytä välttää.

Tarkistus 447
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

h a) 'ekologisella infrastruktuurilla' 
maisemaan, peltometsäviljelyyn, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesihuoltoon ja 
maaperän käyttöön, biotooppeihin jne. 
liittyviä tekijöitä, jotka vakauttavat ja 
tukevat agroekologisia viljelykäytäntöjä ja 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä;

Or. en

Perustelu

Luonnon funktionaalisen monimuotoisuuden ja näin agroekosysteemin toiminnan ja 
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julkishyödykkeiden tuottamisen lisäämiseksi. Maisemaan liittyvät tekijät (pensasaidat, ojat, 
kosteikot ja muut osaksi luonnontilaiset luontotyypit jne.) sisällytetään puskurivyöhykkeiksi 
agroekologisten infrastruktuurien luomiseksi (pölyttäjiä ja tuholaisten saalistajia 
houkuttelevat luontotyypit, liiallisten valumien kerääminen vesistöjen suojelemiseksi ja 
pohjavesien muodostumisen edistämiseksi, maan suojeleminen eroosiolta tai veden ja 
ravinteiden tasapainon sääntely).

Tarkistus 448
Patrick Le Hyaric

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

Komission teksti Tarkistus

h a) 'ekologisella infrastruktuurilla' 
maisemaan liittyviä tekijöitä, kuten 
pensasaidat, sillat, penkereet ja 
suojakaistaleet, peltometsäviljelyä, 
luonnon monimuotoisuutta, vesihuoltoa 
ja maaperän käyttöä, biotooppeja jne., 
jotka vakauttavat ja tukevat 
agroekologisia viljelykäytäntöjä ja 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 449
Patrick Le Hyaric

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

Komission teksti Tarkistus

h a) 'korkean luontoarvon 
maatalousmaalla' erityisen lajirikkaita ja 
luontotyypeiltään monipuolisia alueita, 
joilla sovelletaan muita kuin 
voimaperäisiä viljelykäytäntöjä ja joilla 
kasvaa runsaasti luonnonkasvillisuutta;

Or. en
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Tarkistus 450
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

h a) 'korkean luontoarvon 
maataloustuotannolla' viljelyjärjestelmiä, 
jotka sisältävät viljelytoiminnan ja 
maatalousmaan ja joiden erityispiirteiden 
perusteella voidaan odottaa, että ne 
tukevat korkealaatuista luonnon 
monimuotoisuutta tai suojeluarvoltaan 
merkittäviä lajeja ja elinympäristöjä. 
Nämä järjestelmät ovat luonteenomaisesti 
muita kuin voimaperäisiä tuotantoalueita 
ja niillä kasvaa runsaasti luonnollista tai 
osittain luonnollista kasvillisuutta. Niille 
voi olla luonteenomaista myös 
monimuotoinen maanpeite.

Or. en

Tarkistus 451
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komission teksti Tarkistus

h a) 'korkean luontoarvon 
maataloustuotannolla' viljelyjärjestelmiä, 
jotka sisältävät viljelytoiminnan ja 
maatalousmaan ja joiden erityispiirteiden 
perusteella voidaan odottaa, että ne 
tukevat korkealaatuista luonnon 
monimuotoisuutta tai suojeluarvoltaan 
merkittäviä lajeja ja elinympäristöjä. 
Nämä järjestelmät ovat luonteenomaisesti 
muita kuin voimaperäisiä tuotantoalueita 
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ja niillä kasvaa runsaasti luonnollista tai 
osittain luonnollista kasvillisuutta. Niille 
voi olla luonteenomaista myös 
monimuotoinen maanpeite.

Or. en

Tarkistus 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

h a) 'luonnonarvoiltaan arvokkaalla 
maatalousjärjestelmällä' alueita, joilla 
maatalous ylläpitää suurta lajien ja 
luontotyyppien monimuotoisuutta tai 
liittyy siihen tai sellaisten lajien 
esiintymiseen, joiden suojelu on 
ongelmallista;

Or. es

Tarkistus 453
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

h a) 'luonnonarvoiltaan arvokkaalla 
maatalousjärjestelmällä' lähinnä 
Euroopassa sijaitsevia alueita, joilla 
maatalous ylläpitää suurta lajien ja 
luontotyyppien monimuotoisuutta tai 
liittyy siihen tai sellaisten lajien 
esiintymiseen, joiden suojelu on 
ongelmallista;

Or. es
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Tarkistus 454
Ivari Padar

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

Komission teksti Tarkistus

h a) 'historiallisella laitumella ja niityllä' 
maata, jota käytetään perinteisesti 
heinäkasvien tai muiden rehukasvien 
kasvattamiseen ja jota ei ole kynnetty tai 
kylvetty uudelleen vähintään seitsemään 
vuoteen ja joka käsittää kaikki lajit, joita 
voidaan laiduntaa tai kerätä eläinrehuksi;

Or. en

Tarkistus 455
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’heinäkasveilla tai muilla
nurmirehukasveilla’ kaikkia ruohovartisia 
kasveja, joita jäsenvaltiossa esiintyy 
perinteisesti luonnonlaitumilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita 
laiduntamiseen);

i) ’heinäkasveilla tai muilla rehuvaroilla’
kaikkia ruohokasveja, jotka tuottavat 
hedelmää, tai muita puumaisia lajeja, 
jotka muodostavat nykyisen 
ravinnonlähteen ja joita jäsenvaltioissa 
hyödynnetään perinteisesti puoliksi 
luonnonmukaisilla laitumilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin;

Or. fr

Perustelu

Tässä määritelmässä otetaan huomioon laajaperäisesti hoidetut laitumet, joilla rehuvaroja 
käytetään lehmien, lampaiden ja vuohien ruokintaan. Määritelmä kattaa myös 
karjataloudessa käytettävän kasviston, jota esiintyy eri kasvivyöhykkeillä Välimereltä 
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pohjoiseen. Tämäntyyppiset laidunmaat olisi siten katsottava valintakelpoisiksi, vaikka niillä 
esiintyisi pensaikkoa, pensaita ja puita.

Tarkistus 456
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’heinäkasveilla tai muilla
nurmirehukasveilla’ kaikkia ruohovartisia 
kasveja, joita jäsenvaltiossa esiintyy 
perinteisesti luonnonlaitumilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen);

i) ’heinäkasveilla tai muilla rehukasveilla’
kaikkia kasveja, joita jäsenvaltiossa 
esiintyy perinteisesti luonnonmukaisesti 
laidunnettavilla alueilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen);

Or. fr

Tarkistus 457
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’heinäkasveilla tai muilla
nurmirehukasveilla’ kaikkia ruohovartisia 
kasveja, joita jäsenvaltiossa esiintyy 
perinteisesti luonnonlaitumilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen);

i) ’heinäkasveilla tai muilla rehukasveilla’
kaikkia kasveja, joita jäsenvaltiossa 
esiintyy perinteisesti luonnonmukaisesti 
laidunnettavilla alueilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen);

Or. fr

Tarkistus 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’heinäkasveilla tai muilla
nurmirehukasveilla’ kaikkia ruohovartisia
kasveja, joita jäsenvaltiossa esiintyy 
perinteisesti luonnonlaitumilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen);

i) ’heinäkasveilla tai muilla
nurmirehukasveilla’ kaikkia kasveja, joita 
jäsenvaltiossa esiintyy perinteisesti 
luonnonmukaisesti laidunnettavilla 
alueilla tai jotka tavallisesti sisältyvät keto-
tai niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen);

Or. fr

Tarkistus 459
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 'heinäkasveilla tai muilla 
nurmirehukasveilla' kaikkia ruohovartisia
kasveja, joita jäsenvaltiossa esiintyy 
perinteisesti luonnonlaitumilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen);

i) 'heinäkasveilla tai muilla 
nurmirehukasveilla' kaikkia kasveja, joita 
laiduntavat eläimet syövät ja joita 
jäsenvaltiossa esiintyy perinteisesti 
luonnonlaitumilla tai jotka tavallisesti 
sisältyvät keto- tai niittysiemenseoksiin 
(riippumatta siitä käytetäänkö näitä alueita 
laiduntamiseen);

Or. en

Perustelu

Kaikkien laiduntamiseen soveltuvien kasvien on oltava luonnollinen osa pysyvää laidunta.

Tarkistus 460
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) 'heinäkasveilla tai muilla 
nurmirehukasveilla' kaikkia ruohovartisia 
kasveja, joita jäsenvaltiossa esiintyy 
perinteisesti luonnonlaitumilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen);

i) 'heinäkasveilla tai muilla 
nurmirehukasveilla' kaikkia ruohovartisia 
kasveja, joita jäsenvaltiossa esiintyy 
perinteisesti luonnonlaitumilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen);
näihin kuuluvat myös varpukasvit, ruo'ot, 
kaislat, saraheinät ja muut kasvit, joita 
voidaan käyttää rehuna vain rajoitetusti 
tai ei lainkaan;

Or. de

Tarkistus 461
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

i a) 'luonnonvaraisella maalla' kaikkia 
alueita, jotka eivät ole maatalouskäytössä, 
poislukien pysyvät laitumet, niityt tai 
tuotannosta väliaikaisesti poistettu maa;

Or. en

Tarkistus 462
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 'luonnonvaraisella maalla' kaikkia 
alueita, jotka eivät ole maatalouskäytössä, 
poislukien pysyvät laitumet, niityt tai 
tuotannosta väliaikaisesti poistettu maa.
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Or. en

Tarkistus 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komission teksti Tarkistus

i a) 'puolittain luonnontilaisella ja 
luonnonvaraisella maalla' maata {jota 
suojellaan} YVA-direktiivin nojalla 
(85/337/ETY)

Or. en

Tarkistus 464
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – j alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

j) 'taimitarhoilla' seuraavia aloja, joilla 
kasvatetaan avomaalla nuoria puumaisia 
(puuvartisia) kasveja myöhempää 
uudelleen istutusta varten:

j) 'taimitarhoilla' seuraavia aloja, joilla 
kasvatetaan avomaalla nuoria puumaisia 
(puuvartisia) tai ruohokasveja myöhempää 
uudelleen istutusta varten:

Or. es

Tarkistus 465
Elisabeth Jeggle

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

Komission teksti Tarkistus

j a) 'hedelmäpuuniityillä' aloja, joilla 
kasvaa hedelmäpuita ja jotka ovat 
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ekologisesti ja kulttuurisesti merkittäviä;

Or. de

Tarkistus 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’lyhytkiertoisella energiapuulla’ aloja, 
joille on istutettu CN-koodiin 0602 90 41 
kuuluvia jäsenvaltioiden määrittelemiä 
puulajeja, joita ovat puuvartiset 
monivuotiset kasvit, perusrungot tai 
korjuun jälkeen maahan jääneet kannot, 
joihin tulee seuraavalla kasvukaudella 
uusia versoja, ja joiden 
enimmäiskasvukauden jäsenvaltio 
määrittää.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'lyhytkiertoisella energiapuulla' aloja,
joille on istutettu CN-koodiin 0602 90 41 
kuuluvia jäsenvaltioiden määrittelemiä 
puulajeja, joita ovat puuvartiset 
monivuotiset kasvit, perusrungot tai 
korjuun jälkeen maahan jääneet kannot, 
joihin tulee seuraavalla kasvukaudella 
uusia versoja, ja joiden 
enimmäiskasvukauden jäsenvaltio 
määrittää.

k) 'lyhytkiertoisella energiapuulla' CN-
koodiin 0602 90 41 kuuluvia 
jäsenvaltioiden määrittelemiä puulajeja, 
joita ovat puuvartiset monivuotiset kasvit, 
perusrungot tai korjuun jälkeen maahan 
jääneet kannot, joihin tulee seuraavalla 
kasvukaudella uusia versoja, ja joiden 
enimmäiskasvukauden jäsenvaltio 
määrittää.
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Or. es

Tarkistus 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'lyhytkiertoisella energiapuulla' aloja,
joille on istutettu CN-koodiin 0602 90 41 
kuuluvia jäsenvaltioiden määrittelemiä 
puulajeja, joita ovat puuvartiset 
monivuotiset kasvit, perusrungot tai 
korjuun jälkeen maahan jääneet kannot, 
joihin tulee seuraavalla kasvukaudella 
uusia versoja, ja joiden 
enimmäiskasvukauden jäsenvaltio 
määrittää.

k) 'lyhytkiertoisella energiapuulla' CN-
koodiin 0602 90 41 kuuluvia 
jäsenvaltioiden määrittelemiä puulajeja, 
joita ovat puuvartiset monivuotiset kasvit, 
perusrungot tai korjuun jälkeen maahan 
jääneet kannot, joihin tulee seuraavalla 
kasvukaudella uusia versoja, ja joiden 
enimmäiskasvukauden jäsenvaltio 
määrittää.

Or. es

Perustelu

"Energiapuu" muodostuu lajeista eikä aloista, joilla ne kasvavat.

Tarkistus 469
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'lyhytkiertoisella energiapuulla' aloja,
joille on istutettu CN-koodiin 0602 90 41 
kuuluvia jäsenvaltioiden määrittelemiä 
puulajeja, joita ovat puuvartiset 
monivuotiset kasvit, perusrungot tai 
korjuun jälkeen maahan jääneet kannot, 
joihin tulee seuraavalla kasvukaudella 
uusia versoja, ja joiden 
enimmäiskasvukauden jäsenvaltio 

k) 'lyhytkiertoisella energiapuulla' CN-
koodiin 0602 90 41 kuuluvia 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten määrittelemiä puulajeja, 
joita ovat puuvartiset monivuotiset kasvit, 
perusrungot tai korjuun jälkeen maahan 
jääneet kannot, joihin tulee seuraavalla 
kasvukaudella uusia versoja, ja joiden 
enimmäiskasvukauden jäsenvaltio 
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määrittää. määrittää.

Or. es

Tarkistus 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

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

Komission teksti Tarkistus

k a) 'poppelivijelmät': alat, joille on 
istutettu Populus spp. -lajeihin kuuluvia 
puulajeja, joiden enimmäiskasvukausi on 
15 vuotta.

Or. it

Tarkistus 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komission teksti Tarkistus

k a) 'monivuotisilla kasveilla' 
viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, 
jotka ovat muita kuin pysyvät nurmet ja 
pysyvät viljelmät, joihin maata käytetään 
viiden vuoden ajan tai vähemmän ja joista 
saadaan toistuvia satoja;

Or. en

Tarkistus 472
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

k a) 'monivuotisilla kasveilla' 
viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, 
jotka ovat muita kuin pysyvät nurmet ja 
pysyvät viljelmät, joihin maata käytetään 
viiden vuoden ajan tai vähemmän ja joista 
saadaan toistuvia satoja.

Or. en

Tarkistus 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

Komission teksti Tarkistus

k a) 'pellolla tai viljelymaalla' kaikkea 
maatalousmaata, joka sisältyy Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
19. marraskuuta 2008 antaman asetuksen 
(EY) N:o 1166/2008 liitteen III 
2 kohdassa lueteltuihin alaluokkiin.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus lisätä "peltomaan" määritelmä ja selventää, että tähän 
määritelmään eivät sisälly pysyvät viljelmät. Tämän muutoksen lisäksi on syytä huomauttaa, 
että suoria tukia koskevan asetusehdotuksen 29 artiklan 1 kohdassa oleva käsite "arable 
land" on espanjankielisessä versiossa käännetty väärin.

Tarkistus 474
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

k a) 'uudella tulokkaalla' sellaista 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta 
siitä, millainen ryhmän ja sen jäsenten 
oikeudellinen asema on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, joka harjoittaa 
maataloustoimintaa unionin alueella, 
siten kuin se Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 52 artiklassa määritellään, ja 
joka on hiljattain aloittanut 
maataloustoiminnan harjoittamisen yksin 
tai yhteistyössä muiden maanviljelijöiden 
tai uusien tulokkaiden kanssa tämän 
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 475
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

k a) 'maan hoitamisella' kaikkia 
strategioita ja oikeudellisia menettelyjä, 
joiden avulla maan omistajat ja käyttäjät 
saadaan osallistumaan luonnonarvojen ja 
-varojen sekä kulttuuristen ja 
maisemallisten resurssien ja arvojen 
suojeluun ja käyttöön.

Or. es

Tarkistus 476
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

k a) 'julkisilla ympäristöhyödykkeillä' 
ekosysteemien ympäristöhyödykkeitä, 
kuten hyödykkeitä, joiden avulla 
ekosysteemit toimivat ja jotka edistävät 
ihmisten ja ihmisyhteisöjen hyvinvointia.

Or. es

Tarkistus 477
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

k a) 'julkisilla ympäristöpalveluilla' 
ekosysteemien ympäristöpalveluita, kuten 
palveluita, joiden avulla ekosysteemit 
toimivat ja jotka edistävät ihmisten ja 
ihmisyhteisöjen hyvinvointia.

Or. es

Tarkistus 478
Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

a) tämän asetuksen mukaisen tuen 
saamista koskevien lisämääritelmien 
vahvistamiseksi;
b) sellaisten puitteiden vahvistamiseksi, 
joissa jäsenvaltioiden on määriteltävä 



PE492.791v01-00 110/173 AM\907852FI.doc

FI

vähimmäistoimet aloilla, jotka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla;
c) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetussa laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa;
d) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
joiden mukaan määritellään heinäkasvien 
tai muiden nurmirehukasvien 
enemmistöosuus 1 kohdan h alakohdan 
soveltamiseksi.

Or. es

Tarkistus 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tämän asetuksen mukaisen tuen 
saamista koskevien lisämääritelmien 
vahvistamiseksi;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 480
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tämän asetuksen mukaisen tuen 
saamista koskevien lisämääritelmien 
vahvistamiseksi;

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten puitteiden vahvistamiseksi, 
joissa jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet aloilla, jotka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten puitteiden vahvistamiseksi, 
joissa jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet aloilla, jotka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 483
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta



PE492.791v01-00 112/173 AM\907852FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten puitteiden vahvistamiseksi, 
joissa jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet aloilla, jotka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 484
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten puitteiden vahvistamiseksi, 
joissa jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet aloilla, jotka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla;

b) sellaisten puitteiden vahvistamiseksi, 
joissa määritellään vähimmäistoimet 
aloilla, jotka pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten puitteiden vahvistamiseksi, 
joissa jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet aloilla, jotka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla;

b) sellaisten vaatimusten vahvistamiseksi, 
joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vähimmäistoimet aloilla, jotka 
pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla;

Or. en
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Tarkistus 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetussa laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 487
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetussa laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetussa laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 489
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi,
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetussa laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa;

c) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa ja hyvässä 
maatalous- ja ympäristökunnossa;

Or. en

Tarkistus 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
joiden mukaan määritellään heinäkasvien 
tai muiden nurmirehukasvien 
enemmistöosuus 1 kohdan h alakohdan 
soveltamiseksi.

d) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
joiden mukaan määritellään heinäkasvien 
tai muiden nurmirehukasvien 
enemmistöosuus ja joiden mukaan 
määritellään 1 kohdan h alakohdassa 
tarkoitetut vakiintuneet paikalliset 
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käytännöt.

Or. en

Tarkistus 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
joiden mukaan määritellään heinäkasvien 
tai muiden nurmirehukasvien 
enemmistöosuus 1 kohdan h alakohdan 
soveltamiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.).

Or. es

Tarkistus 492
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
joiden mukaan määritellään heinäkasvien 
tai muiden nurmirehukasvien 
enemmistöosuus 1 kohdan h alakohdan 
soveltamiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.).

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen liitteessä (…) 
vahvistetaan
a) puitteet, joissa jäsenvaltioiden on 
määritettävä vähimmäistoimet aloilla, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla;
b) puitteet, joissa jäsenvaltioiden on 
määritettävä perusteet, jotka viljelijän on 
täytettävä, jotta hänen katsottaisiin 
noudattaneen velvollisuutta pitää 
maatalousmaa edellä 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetussa laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa;

Or. es

Perustelu

Perussäädöksessä on vahvistettava sekä puitteet, joissa jäsenvaltioiden on määritettävä 
"vähimmäistoimet", että puitteet, joissa jäsenvaltiot määrittävät perusteet, joiden mukaan 
maan pitämistä tuotantoon soveltuvassa kunnossa arvioidaan. Komission on määritettävä 
nämä puitteet neuvotteluprosessissa.

Tarkistus 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen liitteessä (…) 
vahvistetaan
a) puitteet, joissa jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vähimmäistoimet aloilla, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
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tavalla;
b) puitteet, joissa jäsenvaltioiden on 
määritettävä perusteet, jotka viljelijän on 
täytettävä, jotta hänen katsottaisiin 
noudattaneen velvollisuutta pitää 
maatalousmaa edellä 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetussa laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa;

Or. es

Perustelu

On erittäin tärkeää, että perussäädöksessä vahvistetaan sekä puitteet, joissa jäsenvaltioiden 
on määritettävä "vähimmäistoimet", että puitteet, joissa jäsenvaltiot määrittävät perusteet, 
joiden mukaan maan pitämistä tuotantoon soveltuvassa kunnossa arvioidaan.

Tarkistus 495
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen liitteessä (…) 
vahvistetaan
a) puitteet, joissa toimivaltaisten 
viranomaisten on määriteltävä 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksen 
mukaisesti vähimmäistoimet aloilla, jotka 
pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla;
b) puitteet, joissa jäsenvaltioiden tai 
tarvittaessa tämän asetuksen 20 artiklassa 
tarkoitettujen institutionaalisten alueiden 
on määritettävä perusteet, jotka viljelijän 
on täytettävä, jotta hänen katsottaisiin 
noudattaneen velvollisuutta pitää 
maatalousmaa edellä 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetussa laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa;

Or. es
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Tarkistus 496
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä II esitetään kullekin 
jäsenvaltiolle kutakin vuotta kohden 
kansallinen enimmäismäärä, joka on 
kaikkien myönnettyjen tukioikeuksien, 
kansallisen varannon sekä 33, 35, 37 ja 
39 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien kokonaisarvo.

1. Liitteessä II esitetään kullekin 
jäsenvaltiolle kutakin vuotta kohden 
kansallinen enimmäismäärä, joka on 
kaikkien myönnettyjen tukioikeuksien, 
kansallisen varannon sekä 29 artiklan 
5b kohdan, 35, 37 ja 39 artiklan mukaisesti 
vahvistettujen enimmäismäärien 
kokonaisarvo.

Or. fr

Tarkistus 497
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä II esitetään kullekin 
jäsenvaltiolle kutakin vuotta kohden 
kansallinen enimmäismäärä, joka on 
kaikkien myönnettyjen tukioikeuksien, 
kansallisen varannon sekä 33, 35, 37 ja 
39 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien kokonaisarvo.

1. Liitteessä II esitetään kullekin 
jäsenvaltiolle kutakin vuotta kohden 
kansallinen enimmäismäärä, joka on 
kaikkien myönnettyjen tukioikeuksien, 
kansallisen varannon sekä 35, 37 ja 
39 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien kokonaisarvo.

Or. en

Tarkistus 498
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä II esitetään kullekin 
jäsenvaltiolle kutakin vuotta kohden 
kansallinen enimmäismäärä, joka on 
kaikkien myönnettyjen tukioikeuksien, 
kansallisen varannon sekä 33, 35, 37 ja 
39 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien kokonaisarvo.

1. Liitteessä II esitetään kullekin 
jäsenvaltiolle kutakin vuotta kohden 
kansallinen enimmäismäärä, joka on 
kaikkien myönnettyjen tukioikeuksien, 
kansallisen varannon sekä 35, 37 ja 
39 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien kokonaisarvo.

Or. fr

Tarkistus 499
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä II esitetään kullekin 
jäsenvaltiolle kutakin vuotta kohden 
kansallinen enimmäismäärä, joka on 
kaikkien myönnettyjen tukioikeuksien, 
kansallisen varannon sekä 33, 35, 37 ja 
39 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien kokonaisarvo.

1. Liitteessä II esitetään kullekin 
jäsenvaltiolle kutakin vuotta kohden 
kansallinen enimmäismäärä, joka on 
kaikkien myönnettyjen tukioikeuksien, 
kansallisen varannon sekä 33, 35, 37, 37 a
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien kokonaisarvo.

Or. it

Perustelu

Ehdotetaan, että riskienhallinnan paketti siirretään suorat tuet käsittävään I pilariin.

Tarkistus 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Suorat tuet jaetaan jäsenvaltioiden 
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kesken siten, että jokaiselle jäsenvaltiolle 
osoitetaan kansallisena 
enimmäismääränä määrä, joka vastaa 
niiden hehtaarien määrää, jonka vuonna 
2013 esitetyt suoria tukia koskevat 
hakemukset kattavat, kerrottuna suorien 
tukien keskimääräisellä määrällä koko 
Euroopan unionissa vuonna 2013. 
Jäsenvaltiot, joissa keskimääräinen suora 
tuki hehtaaria kohden vuoden 2013 
tukien perusteella laskettuna ylittää 
110 prosenttia EU:n keskimäärästä, 
voivat soveltaa kansallisesta 
talousarviostaan maksettavia lisätukia 
määrän, joka ei ylitä kahta kolmannesta 
näiden valtioiden suorien tukien 
keskimäärän ja EU:n keskimäärän 
välisestä erotuksesta.

Or. en

Tarkistus 501
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Suorat tuet jaetaan jäsenvaltioiden 
kesken siten, että jokaiselle jäsenvaltiolle 
osoitetaan kansallisena 
enimmäismääränä määrä, joka vastaa 
niiden hehtaarien määrää, jonka vuonna 
2013 esitetyt suoria tukia koskevat 
hakemukset kattavat, kerrottuna suorien 
tukien keskimääräisellä määrällä koko 
Euroopan unionissa vuonna 2013. 
Jäsenvaltiot, joissa keskimääräinen suora 
tukia hehtaaria kohden vuoden 2013 
tukien perusteella laskettuna ylittää 
110 prosenttia EU:n keskimäärästä, 
voivat soveltaa kansallisesta 
talousarviostaan maksettavia lisätukia 
määrän, joka ei ylitä kahta kolmannesta 
näiden valtioiden suorien tukien 
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keskimäärän ja EU:n keskimäärän 
välisestä erotuksesta.

Or. en

Tarkistus 502
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansalliset enimmäismäärät 
lasketaan siten, että jokainen jäsenvaltio, 
jonka tukimäärä alittaa vuoden 2013 
EU:n suorien tukien keskimäärän, perii 
takaisin vuoteen 2018 mennessä kaksi 
kolmannesta EU:n vuoden 2013 
keskimäärän ja vuoden 2013 kansallisen 
tason välisestä erotuksesta.

Or. en

Perustelu

Jotta saadaan aikaan mahdollisimman tasapuolinen jakojärjestelmä.

Tarkistus 503
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa ja 
perustuslakiinsa perustuvin järjestelyin 
panna täytäntöön yhteistä 
maatalouspolitiikkaa koskevia säännöksiä 
alueellisella tasolla.

Or. en
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Tarkistus 504
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat perustuslakiinsa 
perustuvin järjestelyin panna täytäntöön 
tämän asetuksen olennaisia säännöksiä 
alueellisella tasolla. Tällöin jäsenvaltion 
on määriteltävä alueet puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein ja jaettava 
kansallinen enimmäismäärä alueiden 
kesken. Jäsenvaltiot voivat myös tehdä 
kaikki päätökset, joihin tässä asetuksessa 
viitataan, alueellisella tasolla ja soveltaa 
alueellisiin enimmäismääriin 33, 35, 37, 
39 ja 51 artiklassa esitettyjä rahoitusta 
koskevia säännöksiä sekä 14 artiklan 
mukaista joustomekanismia. Jäsenvaltiot
voivat myös päättää alueellisten 
varantojen perustamisesta 23 artiklan 
säännösten hallinnoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat perustuslakiinsa 
perustuvin järjestelyin panna täytäntöön 
tämän asetuksen olennaisia säännöksiä 
alueellisella tasolla. Tällöin jäsenvaltion 
on määriteltävä alueet puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein ja jaettava 
kansallinen enimmäismäärä alueiden 
kesken. Jäsenvaltiot voivat myös tehdä 
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kaikki päätökset, joihin tässä asetuksessa
viitataan, alueellisella tasolla ja soveltaa 
alueellisiin enimmäismääriin 33, 35, 37, 
39 ja 51 artiklassa esitettyjä rahoitusta 
koskevia säännöksiä. Jäsenvaltiot voivat 
myös päättää alueellisten varantojen 
perustamisesta.

Or. en

Tarkistus 506
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää tämän 
asetuksen soveltamisesta alueellisella 
tasolla. Tällöin jäsenvaltion on 
määriteltävä alueet puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein ja jaettava 
kansallinen enimmäismäärä alueiden 
kesken. Jäsenvaltiot voivat myös tehdä 
kaikki päätökset, joihin tässä asetuksessa 
viitataan, alueellisella tasolla ja soveltaa 
alueellisiin enimmäismääriin 33, 35, 37, 
39 ja 51 artiklassa esitettyjä rahoitusta 
koskevia säännöksiä. Jäsenvaltiot voivat 
myös päättää alueellisten varantojen 
perustamisesta.

Or. en

Perustelu

Täysimääräisen alueellistamisen edistämiseksi. Kaikki jäsenvaltioiden tekemät päätökset olisi 
tehtävä alueellisella tasolla ja kaikkia vähennyksiä olisi sovellettava alueelliseen 
enimmäismäärään. Kansallisen varannon olisi myös toimittava alueellisella tasolla, jolloin 
alueet voisivat tehdä omat päätöksensä siitä, kenelle tukea on osoitettava ja kuinka paljon.

Tarkistus 507
Diane Dodds



PE492.791v01-00 124/173 AM\907852FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää tämän 
asetuksen soveltamisesta alueellisella 
tasolla. Tällöin jäsenvaltion on 
määriteltävä alueet puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein ja jaettava 
kansallinen enimmäismäärä alueiden 
kesken. Jäsenvaltiot voivat myös tehdä 
kaikki päätökset, joihin tässä asetuksessa 
viitataan, alueellisella tasolla ja soveltaa 
alueellisiin enimmäismääriin 33, 35, 37, 
39 ja 51 artiklassa esitettyjä rahoitusta 
koskevia säännöksiä. Jäsenvaltiot voivat 
myös päättää alueellisten varantojen 
perustamisesta.

Or. en

Tarkistus 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä 
III esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa ylittää tämän asetuksen 
liitteessä III esitettyjä enimmäismääriä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Or. en

Tarkistus 509
Robert Dušek
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä 
III esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa ylittää tämän asetuksen 
liitteessä III esitettyjä enimmäismääriä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Or. en

Tarkistus 510
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä 
III esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa ylittää tämän asetuksen 
liitteessä III esitettyjä enimmäismääriä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Or. en

Tarkistus 511
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä 
III esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa ylittää tämän asetuksen 
liitteessä III esitettyjä enimmäismääriä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Or. en

Tarkistus 512
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä 
III esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa ylittää tämän asetuksen 
liitteessä III esitettyjä enimmäismääriä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Or. en

Perustelu

Ehdotettu säännös on este kilpailukyvyn lisääntymiselle, sillä se kannustaa 
maatilarakenteiden jakamiseen ja viestittää, että rakenteellinen laajentaminen ei ole 
suotavaa, ja johtaa vääristymiin työn tuottavuudessa. Sillä olisi myös vaikutusta moniin 
hyväntekeväisyysjärjestöihin, koska se on tulotukiväline, jota ei ole asianmukaisesti 
kohdistettu tarpeiden mukaan. Lisäksi se aiheuttaisi lisää hallinnollisia rasitteita ja olisi 
ongelmallinen tuensaajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kannalta.

Tarkistus 513
James Nicholson, Diane Dodds
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä III 
esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä III 
esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista Jäsenvaltiot voivat tämän 
vuoksi jakaa tämän asetuksen liitteessä 
III esitetyn enimmäismäärän 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
määritettyjen alueiden kesken.

Or. en

Perustelu

Alueellistamisen edistämiseksi.

Tarkistus 514
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä III 
esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä III 
esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista Jäsenvaltiot voivat tämän 
vuoksi jakaa tämän asetuksen liitteessä 
III esitetyn enimmäismäärän 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
määritettyjen alueiden kesken. 
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Or. en

Tarkistus 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä III 
esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista

Niiden suorien tukien kokonaismäärä, joka 
voidaan myöntää jäsenvaltiossa tiettynä 
kalenterivuonna III, IV ja V osaston 
mukaisesti, ei saa 11 artiklan soveltamisen 
jälkeen ylittää tämän asetuksen liitteessä III 
esitettyjä enimmäismääriä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista Jäsenvaltiot voivat tämän 
vuoksi jakaa tämän asetuksen liitteessä 
III esitetyn enimmäismäärän 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
määritettyjen alueiden kesken.

Or. en

Tarkistus 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena 
11 artiklassa tarkoitetuista tukikatoista 
johtuva arvioitu tulo, joka vastaa 
liitteessä II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta, 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 

Poistetaan.
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maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. es

Perustelu

Koko 2 kohta sisällytetään tukikattoja koskevaan 11 artiklaan.

Tarkistus 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena 
11 artiklassa tarkoitetuista tukikatoista 
johtuva arvioitu tulo, joka vastaa 
liitteessä II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta, 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

On parempi, että 2 kohta sisällytetään 11 artiklaan, jossa käsitellään nimenomaisesti
tukikattoja.

Tarkistus 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena 
11 artiklassa tarkoitetuista tukikatoista 
johtuva arvioitu tulo, joka vastaa 
liitteessä II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta, 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena 
11 artiklassa tarkoitetuista tukikatoista 
johtuva arvioitu tulo, joka vastaa 
liitteessä II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta, 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 520
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena 
11 artiklassa tarkoitetuista tukikatoista 
johtuva arvioitu tulo, joka vastaa 
liitteessä II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta, 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 521
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena 
11 artiklassa tarkoitetuista tukikatoista 
johtuva arvioitu tulo, joka vastaa 
liitteessä II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta, 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 522
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena 
11 artiklassa tarkoitetuista tukikatoista 
johtuva arvioitu tulo, joka vastaa 
liitteessä II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta, 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 523
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena 
11 artiklassa tarkoitetuista tukikatoista 
johtuva arvioitu tulo, joka vastaa 
liitteessä II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta, 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 

Poistetaan.
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asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu säännös on este kilpailukyvyn lisääntymiselle, sillä se kannustaa 
maatilarakenteiden jakamiseen ja viestittää, että rakenteellinen laajentaminen ei ole 
suotavaa, ja johtaa vääristymiin työn tuottavuudessa. Sillä olisi myös vaikutusta moniin 
hyväntekeväisyysjärjestöihin, koska se on tulotukiväline, jota ei ole asianmukaisesti 
kohdistettu tarpeiden mukaan. Lisäksi se aiheuttaisi lisää hallinnollisia rasitteita ja olisi 
ongelmallinen tuensaajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kannalta.

Tarkistus 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena 
11 artiklassa tarkoitetuista tukikatoista 
johtuva arvioitu tulo, joka vastaa 
liitteessä II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta, 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

On parempi, että tämä kohta sisällytetään nimenomaisesti tukikattoja käsittelevää 11 artiklaa 
koskevaan tarkistukseen tai korvataan tarvittaessa tarkistuksella 3.
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Tarkistus 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 
kansallisten enimmäismäärien, joihin 
lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 
erotusta, toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 
kansallisten enimmäismäärien, joihin 
lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 
erotusta, ja joka jaetaan seuraavasti: a)
unionin tukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisiin toimenpiteisiin 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa;

b) ensimmäisen pilarin yhteydessä, jos 
tarkoituksena on vahvistaa 
pienviljelijöiden tukia.

Or. pt

Tarkistus 526
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 
kansallisten enimmäismäärien, joihin 
lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 
erotusta, toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 
kansallisten enimmäismäärien, joihin 
lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 
erotusta, joko toimenpiteisiin, jotka 
toteutetaan asetuksen (EU) N:o[…] [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
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maaseudun kehittämisohjelmissa. rahoitettavissa maaseudun 
kehittämisohjelmissa tai kansalliseen 
varantoon käytettäväksi 
maataloustoimintansa tukioikeuksien 
myöntämistä edeltäneiden viiden vuoden 
aikana aloittaneiden viljelijöiden 
tukioikeuksiin. Jäsenvaltiot tai alueet 
päättävät tukikatoista johtuvan tulon 
käytöstä. 

Or. en

Tarkistus 527
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 
kansallisten enimmäismäärien, joihin 
lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 
erotusta, toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
vuosittain 11 artiklassa tarkoitetuista 
tukikatoista johtuva arvioitu tulo, joka 
vastaa liitteessä II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta
enimmäismäärän ulkopuolisten suorien 
tukien lisäyksenä.

Or. pl

Tarkistus 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
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vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 
kansallisten enimmäismäärien, joihin 
lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 
erotusta, toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

vuosittain kyseisessä jäsenvaltiossa
11 artiklassa tarkoitetuista tukikatoista 
johtuva arvioitu tulo, joka vastaa liitteessä 
II esitettyjen kansallisten 
enimmäismäärien, joihin lisätään 
44 artiklan mukaisesti käytettävissä oleva 
määrä, ja liitteessä III esitettyjen 
enimmäisnettomäärien välistä erotusta, 
maanviljelijöihin tai maanviljelijöiden 
ryhmiin kohdennettuihin toimenpiteisiin, 
jotka toteutetaan asetuksen (EU) N:o[…] 
[RDR] mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavissa maaseudun 
kehittämisohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 
kansallisten enimmäismäärien, joihin 
lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 
erotusta, toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 
kansallisten enimmäismäärien, joihin 
lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 
erotusta, jäsenvaltion valitsemiin
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan asetuksen 
(EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus päättää siitä, kuinka tukikatoista johtuva tulo, joka 
asetetaan saataville maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteisiin, käytetään.
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Tarkistus 530
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 
kansallisten enimmäismäärien, joihin 
lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 
erotusta, toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 
vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 
kansallisten enimmäismäärien, joihin 
lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 
erotusta, toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
samassa jäsenvaltiossa asetuksen (EU) 
N:o [RDR] mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavissa maaseudun 
kehittämisohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää erilaisten tukien liitteessä II 
vahvistettujen kansallisten 
enimmäismäärien suhteen syntyviä 
jäännöksiä V osaston mukaisiin 
tuotantosidonnaisiin tukiin, tukien eri 
osissa mahdollisesti olevien vajeiden 
korvaamiseen tai yhteisen rahaston 
perustamiseen ennakoimattomien 
alakohtaisten kriisien varalle.

Or. es
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Perustelu

Katsomme, että tukien eri osien sekä vuotuisten tukien täytäntöönpanossa mahdollisesti 
syntyvien jäännösten käyttöä olisi joustavoitettava, niin että jäsenvaltiot voivat käyttää yli 
jääviä varoja yhteisen rahaston perustamiseen ennakoimattomien alakohtaisten kriisien 
varalle.

Tarkistus 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu tulo 
voidaan myös jakaa uudelleen 
ensimmäisen pilarin yhteydessä, jos tulo 
kohdistetaan pienviljelijöille maksettavien 
tukien vahvistamiseen.

Or. pt

Tarkistus 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti liitteessä III esitettyjen 
enimmäismäärien tarkistamiseksi.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti liitteessä III esitettyjen 
enimmäismäärien tarkistamiseksi, jotta 
otetaan huomioon liitteessä II 
vahvistettujen enimmäismäärien ja 
kunkin varainhoitovuoden talousarvion 
toteuttamisen välinen erotus.

Or. es
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Perustelu

Tarkoituksena on mahdollistaa varainhoitovuonna syntyneiden jäännösten tai käyttämättä 
jääneiden varojen käyttäminen uudelleen myöhempinä markkinointivuosina. Kyseessä on 
samanlainen järjestely kuin se, jota sovellettiin "terveystarkastusta" koskevassa sopimuksessa 
ja joka on määritelty asetuksen (EY) N:o 73/2009 69 artiklan 6 ja 7 kohdassa.

Tarkistus 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirretään komissiolle vuodesta 2017 
lähtien valta antaa delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, jotta liitteessä III 
esitettyjen enimmäismäärien 
asettamisessa otetaan huomioon 
liitteessä II vahvistettujen 
enimmäismäärien ja varainhoitovuosien 
2015 ja 2016 talousarvioiden 
toteuttamisen välinen erotus. Tätä 
erotusta voidaan käyttää IV osaston 
1 luvun mukaisiin tukiin.

Or. es

Perustelu

Vuodesta 2017 alkaen on otettava huomioon jäsenvaltioilta vuosina 2015 ja 2016 käyttämättä 
jääneet varat, niin että nämä jäännökset voidaan käyttää tuotantosidonnaisen tuen 
rahoitukseen. Näin vähennetään tuotantosidonnaisen tuen rahoitukseen tarvittavan perustuen 
määrää ja lisätään perustuen kokonaismäärää ja mahdollistetaan kaikkien varojen parempi 
lopullinen käyttö.

Tarkistus 535
Martin Häusling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [HZR] 25 artiklan 
mukaisesti vahvistettua mukautusastetta 
sovelletaan ainoastaan yli 5 000 euron 
suuruisiin suoriin tukiin, jotka 
myönnetään viljelijöille vastaavana 
kalenterivuonna.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Täydentävien ehtojen on oltava pakollisia kaikissa viljelyjärjestelmissä.

Tarkistus 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [HZR] 25 artiklan 
mukaisesti vahvistettua mukautusastetta 
sovelletaan ainoastaan yli 5 000 euron 
suuruisiin suoriin tukiin, jotka myönnetään 
viljelijöille vastaavana kalenterivuonna.

1. Asetuksen (EU) N:o [HZR] 25 artiklan 
mukaisesti vahvistettua mukautusastetta 
sovelletaan kaikkiin suoriin tukiin, jotka 
myönnetään viljelijöille vastaavana 
kalenterivuonna.

Or. it

Tarkistus 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [HZR] 25 artiklan 
mukaisesti vahvistettua mukautusastetta 
sovelletaan ainoastaan yli 5 000 euron 
suuruisiin suoriin tukiin, jotka myönnetään 

1. Asetuksen (EU) N:o [HZR] 25 artiklan 
mukaisesti vahvistettua mukautusastetta 
sovelletaan kaikkiin suoriin tukiin, jotka 
myönnetään viljelijöille vastaavana 
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viljelijöille vastaavana kalenterivuonna. kalenterivuonna.

Or. es

Perustelu

Katsomme, että rahoituskuriin perustuvaa mukautusta on sovellettava kaikkiin suoriin tukiin 
sen sijaan, että se rajoitetaan koskemaan vain yli 5 000 euron suuruisia määriä.

Tarkistus 538
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

Poistetaan.

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai
b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla, eikä mainittu henkilö tai ryhmä 
harjoita kyseisillä aloilla jäsenvaltion 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti vahvistamia vähimmäistoimia.

Or. en

Tarkistus 539
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Siirretään jäsenvaltioille ja alueille 
valta laatia omat lainsäädäntökehyksensä 
ja määritelmänsä tarvittaessa sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia 
myönnetään vain maataloustoimintaa 
harjoittaville viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Siirretään jäsenvaltioille valta laatia 
omat lainsäädäntökehyksensä ja 
määritelmänsä tarvittaessa sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia 
myönnetään vain maataloustoimintaa 
harjoittaville viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 541
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Siirretään jäsenvaltioille valta laatia 
omat lainsäädäntökehyksensä ja 
määritelmänsä tarvittaessa sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia 
myönnetään vain maataloustoimintaa 
harjoittaville viljelijöille.



AM\907852FI.doc 143/173 PE492.791v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 542
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Siirretään jäsenvaltioille valta laatia 
omat lainsäädäntökehyksensä ja 
määritelmänsä tarvittaessa sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia 
myönnetään vain maataloustoimintaa 
harjoittaville viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
aktiiviviljelijä kansallisessa 
lainsäädännössään perustuen 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa olevaan 
maataloustoiminnan määritelmään.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus aktiiviviljelijän määritelmästä ei ole toimiva. Suorien tukien määrä ei 
sinällään kerro viljelijän aktiivisuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmä pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden määriteltäväksi.

Tarkistus 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, joka ei harjoita jäsenvaltion 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti vahvistamia vähimmäistoimia.

Or. es

Tarkistus 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset riippumattomat ja 
syrjimättömät perusteet sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia ei 
myönnetä sellaiselle luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle:

Or. en

Tarkistus 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi

1. Suoria tukia maksetaan ainoastaan 
työelämässä oleville viljelijöille, jotka 
voivat olla luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä. Jäsenvaltiot voivat 



AM\907852FI.doc 145/173 PE492.791v01-00

FI

seuraavista: sulkea pois työelämässä olevan viljelijän 
määritelmästä henkilöt, joihin pätee 
jompikumpi seuraavista:

Or. fr

Tarkistus 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä luonnolliselle 
tai oikeushenkilölle taikka luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden ryhmälle kun 
jäsenvaltio tai alue on laatinut luettelon 
sellaisessa kunnossa luontaisella tavalla 
pidettävällä maatalousmaalla, että se 
soveltuu laitumeksi tai viljelyyn maahan, 
toteutettavista toimista, joita ei toteuteta:

Or. en

Perustelu

Tällä taataan se, että tukikielto käynnistyy vasta kun jäsenvaltio tai alue haluaa pidättäytyä 
maksamasta tukea tällaiselle maalle ja on laatinut luettelon vähimmäistoimista.

Tarkistus 548
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä luonnolliselle 
tai oikeushenkilölle taikka luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden ryhmälle kun 
jäsenvaltio tai alue on laatinut luettelon 
sellaisessa kunnossa luontaisella tavalla 
pidettävällä maatalousmaalla, että se 
soveltuu laitumeksi tai viljelyyn maahan, 



PE492.791v01-00 146/173 AM\907852FI.doc

FI

toteutettavista toimista, joita ei toteuteta.

Or. en

Tarkistus 549
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi
seuraavista:

1. Jäsenvaltiot voivat soveltaa ainakin 
yhtä alla olevassa a), b), c) tai d) kohdassa 
säädettyä säännöstä, joiden nojalla suoria
tukia ei myönnetä sellaiselle luonnolliselle 
tai oikeushenkilölle taikka luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden ryhmälle, johon pätee 
jompikumpi seuraavista:

Or. fr

Tarkistus 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi 
seuraavista:

1. Jäsenvaltiot päättävät myöntää suoria
tukia viljelijälle yhdessä seuraavista 
tapauksista:

Or. it

Tarkistus 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
oikeushenkilölle taikka oikeushenkilöiden 
ryhmälle, jotka ovat osittain EU:n tasolla 
laaditulla 'mustalla listalla', joka koostuu 
muista kuin aktiiviviljelijöistä. 
Jäsenvaltiot voivat lisäksi määrittää oman 
harkintansa mukaan syrjimättömiä 
lisäperusteita sulkeakseen ulkopuolelle 
hakijat, jotka ovat taloudellisesti vain 
erittäin vähän sitoutuneita 
maataloustoimintaan.

Or. es

Perustelu

Aktiiviviljelijän määritelmällä komissio pyrkii sulkemaan tukien ulkopuolelle tuensaajat, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole lainkaan tai on vain hyvin vähäisessä määrin 
maataloustoiminnan harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat esimerkiksi lentoasemat ja 
rautatieyhtiöt. Tämä tavoite saavutetaan yksinkertaisimmin sulkemalla pois ne oikeushenkilöt, 
joiden yhteiskunnallisena tarkoituksena ei ole maataloustoiminta.

Tarkistus 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, joka käyttää vähemmän kuin 
puolta maatalousmaastaan 
maataloustoimintaan ja joka ei harjoita 
sillä alalla, jota ei käytetä 
maataloustoimintaan, jäsenvaltioiden 
määrittelemiä vähimmäistoimia. 
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Ilmoitettuaan komissiolle asiasta 
jäsenvaltiot voivat päättää sulkea
lähtökohtaisesti tiettyjä maankäytön 
muotoja, joka ei ole maataloustoiminnan 
harjoittamista, suorien tukien 
myöntämisen ulkopuolelle. 

Or. de

Tarkistus 553
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, joiden pääasiallinen 
liiketoiminnan tarkoitus ei ole 
maataloustoiminta, jäsenvaltion laatimin 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

Or. en

Tarkistus 554
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, joiden pääasiallinen 
liiketoiminnan tarkoitus ei ole 
maataloustoiminta, jäsenvaltion laatimin 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

Or. en
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Tarkistus 555
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi
seuraavista (lukuun ottamatta 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tuottajia ja tuotteita erilaisilta 
rajoitusalueilta):

Or. lv

Tarkistus 556
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee seuraava:

Or. de

Tarkistus 557
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, joka ei harjoita 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua 
maataloustoimintaa.

Or. en

Perustelu

Aktiiviviljelyn määritelmän olisi liityttävä viljelijän harjoittamaan viljelytoimintaan eikä 
muuhun kuin maataloustuloon, mitä komissio ehdottaa. Lisäksi komission ehdotuksesta 
seuraisi valtavia hallinnollisia kuluja niin viranomaisille kuin viljelijöille, ja tätä olisi 
vältettävä.

Tarkistus 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä luonnolliselle 
tai oikeushenkilölle taikka luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden ryhmälle,

Or. en

Tarkistus 559
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä luonnolliselle 
tai oikeushenkilölle taikka luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden ryhmälle:

Or. es

Tarkistus 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä eikä siirretä
sellaiselle luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle taikka luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden ryhmälle, johon pätee 
jompikumpi seuraavista:

Or. es

Perustelu

Lisäämällä tämä vaatimus paitsi ehkäistään muuta kuin maanviljelyä harjoittavien 
maanomistajien mahdollinen tulva myös estetään se, että nykyisin tukea saavat muuta kuin 
maanviljelyä harjoittavat maanomistajat siirtyvät uuden suorien tukien järjestelmän piiriin.

Tarkistus 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
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ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

ryhmälle, johon pätee seuraava:

Or. en

Tarkistus 562
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee seuraava:

Or. en

Tarkistus 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä eikä siirretä
sellaiselle luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle taikka luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden ryhmälle, johon pätee 
jompikumpi seuraavista:

Or. es

Perustelu

Lisäämällä tämä vaatimus paitsi ehkäistään muuta kuin maanviljelyä harjoittavien 
maanomistajien mahdollinen tulva myös estetään se, että nykyisin tukea saavat muuta kuin 
maanviljelyä harjoittavat maanomistajat siirtyvät uuden suorien tukien järjestelmän piiriin.
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Tarkistus 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia myönnetään luonnolliselle 
tai oikeushenkilölle taikka luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden ryhmälle:

Or. en

Tarkistus 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 566
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 

Poistetaan.
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maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Or. en

Tarkistus 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus aktiiviviljelijän määritelmästä ei ole toimiva. Suorien tukien määrä ei 
sinällään kerro viljelijän aktiivisuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmä pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden määriteltäväksi.

Tarkistus 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 571
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle Poistetaan.
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5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Or. es

Perustelu

Katsomme, että aktiiviviljelijän käsite on kytkettävä viljelijän maatalousmaallaan 
harjoittaman maataloustoiminnan vähimmäistasoon ja että sellaiset tuensaajat on suljettava 
käsitteen ulkopuolelle, joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole lainkaan tai on vain hyvin 
vähäisessä määrin maataloustoiminnan harjoittaminen.

Tarkistus 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 573
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Euroopan komission ehdotuksesta seuraa sellaisten tilojen kokonaistilanteen huonontuminen, 
jotka jo tähän asti ovat osallistuneet ja osallistuvat vastakin merkittävästi maatalouden 
ympäristötoimenpiteisiin. Tätä olisi vältettävä. Se, että maatalouden ympäristötoimenpiteisiin 
on pakko osallistua useiden vuosien ajan, on luonnonmukaisen maatalouden kaltainen 
perustavanlaatuinen tilanhoitoa koskeva pitkäaikainen päätös, josta olisi seurattava 
huomattavaa lisähyötyä ympäristötoimien lisäämiseksi.

Tarkistus 574
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 575
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 578
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 

Poistetaan.
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kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Or. en

Perustelu

Aktiiviviljelyn määritelmän olisi liityttävä viljelijän harjoittamaan viljelytoimintaan eikä 
muuhun kuin maataloustuloon, mitä komissio ehdottaa. Lisäksi komission ehdotuksesta 
seuraisi valtavia hallinnollisia kuluja niin viranomaisille kuin viljelijöille, ja tätä olisi 
vältettävä.

Tarkistus 579
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 580
Martin Häusling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 581
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

a) jotka harjoittavat maataloustoimintaa 
tai pitävät maata hyvässä maatalous- tai 
ympäristökunnossa neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 mukaisesti, tai

Or. en

Tarkistus 583
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle a) jotka eivät kasvata tai viljele 
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5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

maataloustuotteita sadonkorjuu, 
lypsäminen sekä tuotantoeläinten 
kasvatus ja pito mukaan luettuina; tai

Or. en

Tarkistus 584
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

a) jotka eivät kasvata tai viljele 
maataloustuotteita sadonkorjuu, 
lypsäminen sekä tuotantoeläinten 
kasvatus ja pito mukaan luettuina; tai

Or. en

Tarkistus 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

a) tilan maatalousmaata käytetään 
kiellettyyn muuhun kuin 
maataloustoimintaan; tai

Or. en

Tarkistus 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

a) tilan maatalousmaata käytetään 
kiellettyyn muuhun kuin 
maataloustoimintaan; tai

Or. en

Tarkistus 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

a) henkilöt eivät osallistu säännöllisesti ja 
aktiivisesti tilan hoitoon ja työhön tai 
eivät ole harjoittaneet maataloustoimintaa 
vuonna 2011; jäsenvaltiot asettavat 
perusteet, joiden perusteella tätä 
osallistumista arvioidaan;

Or. es

Perustelu

Lisäämällä tämä vaatimus paitsi ehkäistään muuta kuin maanviljelyä harjoittavien 
maanomistajien mahdollinen tulva myös estetään se, että nykyisin tukea saavat muuta kuin 
maanviljelyä harjoittavat maanomistajat siirtyvät uuden suorien tukien järjestelmän piiriin.

Tarkistus 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

a) suorien tukien vuotuinen määrä on yli
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimmän 
verovuoden aikana;

Or. it

Tarkistus 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

a a) jonka maataloustoiminta on vain 
vähäinen osa koko taloudellisesta 
toiminnasta; tai

Or. en

Tarkistus 590
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komission teksti Tarkistus

a a) se kuuluu sellaisia toimijoita ja/tai 
tilanteita koskevaan luetteloon, joiden 
osalta ei makseta tukea YMP:n 
yhteydessä; tai

Or. pt

Tarkistus 591
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sen maataloustoiminta ei muodosta 
merkittävää osaa sen kaikesta 
taloudellisesta toiminnasta; kyseisen 
prosenttiosuuden määrittävät 
toimivaltaiset valtiolliset tai alueelliset 
viranomaiset.

Or. es

Tarkistus 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) jonka pääliiketoimintaan tai 
toimialaan ei kuulu maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tai

Or. en

Tarkistus 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla, eikä mainittu henkilö tai ryhmä 
harjoita kyseisillä aloilla jäsenvaltion 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 

Poistetaan.
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mukaisesti vahvistamia vähimmäistoimia.

Or. en

Tarkistus 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla, eikä mainittu henkilö tai ryhmä 
harjoita kyseisillä aloilla jäsenvaltion 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti vahvistamia vähimmäistoimia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä alakohta poistetaan, koska tilintarkastustuomioistuin on huomauttanut sen 
soveltamisen hankaluudesta. Katsomme, että tämän vaatimuksen toteuttaminen on hyvin 
monimutkaista.

Tarkistus 595
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla, eikä mainittu henkilö tai ryhmä 
harjoita kyseisillä aloilla jäsenvaltion 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti vahvistamia vähimmäistoimia.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maatalousmaa koostuu pääosin 
aloista, jotka pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla, eikä mainittu henkilö 
tai ryhmä harjoita kyseisillä aloilla 
jäsenvaltion 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti vahvistamia 
vähimmäistoimia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla, eikä mainittu henkilö tai ryhmä 
harjoita kyseisillä aloilla jäsenvaltion 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaisesti vahvistamia vähimmäistoimia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus aktiiviviljelijän määritelmästä ei ole toimiva. Suorien tukien määrä ei 
sinällään kerro viljelijän aktiivisuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmä pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden määriteltäväksi.
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Tarkistus 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla, eikä mainittu henkilö tai ryhmä 
harjoita kyseisillä aloilla jäsenvaltion 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti vahvistamia vähimmäistoimia.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 599
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla, eikä mainittu henkilö tai ryhmä 
harjoita kyseisillä aloilla jäsenvaltion 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti vahvistamia vähimmäistoimia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 600
Diane Dodds

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

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla, eikä mainittu henkilö tai ryhmä 
harjoita kyseisillä aloilla jäsenvaltion 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti vahvistamia vähimmäistoimia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 601
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla, eikä mainittu henkilö tai ryhmä 
harjoita kyseisillä aloilla jäsenvaltion 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti vahvistamia vähimmäistoimia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Aktiiviviljelyn määritelmän olisi liityttävä viljelijän harjoittamaan viljelytoimintaan eikä 
muuhun kuin maataloustuloon, mitä komissio ehdottaa. Lisäksi komission ehdotuksesta 
seuraisi valtavia hallinnollisia kuluja niin viranomaisille kuin viljelijöille, ja tätä olisi 
vältettävä.

Tarkistus 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä maata käytetä maataloustuotteiden 
kasvatusta ja viljelyä varten sadonkorjuu, 
lypsäminen ja tuotantoeläinten kasvatus 
ja pito mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä maata käytetä maataloustuotteiden 
kasvatusta ja viljelyä varten sadonkorjuu, 
lypsäminen ja tuotantoeläinten kasvatus 
ja pito mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 604
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 

b) jonka maatalousmaa ei koostu pääosin 
aloista, jotka pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa tai
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1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

Or. en

Tarkistus 605
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla, eikä mainittu henkilö tai ryhmä 
harjoita kyseisillä aloilla jäsenvaltion
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

b) mainittu henkilö tai ryhmä ei harjoita 
kyseisillä aloilla 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisia vähimmäistoimia.

Or. en

Perustelu

"Maatalousmaa, joka pidetään laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla" on vaikea määritelmä, ja onkin kyseenalaista, onko tämä lainkaan yleistä 
viljelyjärjestelmissä, jotka eivät ole luontaisia vaan voivat olla osittain luontaisia. Esimerkiksi 
sukkessiovaiheen kaltaiset ekologiset prosessit saavat aikaan pensaikoiden liikakasvua, jota
voidaan hillitä laiduntamispaineella.

Tarkistus 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
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kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.
Jäsenvaltioiden olisi määritettävä ottaen 
huomioon maantieteelliset erot ja 
maatalouden eri muodot¸ että 
kotieläintaloutta harjoittavilla viljelijöillä 
on oltava mielekäs eläintiheys ja että 
peltoviljelijöillä on oltava mielekäs 
kasvintuotanto. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi sovellettava objektiivisia perusteita sen varmistamiseksi, että unionin 
tuesta hyötyvät aktiiviviljelijät eivätkä passiiviset maanomistajat.

Tarkistus 607
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion tai 
tarvittaessa alueen 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti vahvistamia 
vähimmäistoimia.

Or. es

Tarkistus 608
Alyn Smith

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

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion tai alueen
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

Or. en

Tarkistus 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

b) jonka maatalousmaa koostuu pääosin 
aloista, jotka pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla, ja joka ei harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

Or. en

Tarkistus 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
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soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti
vahvistamia vähimmäistoimia.

soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion vahvistamia 
vähimmäistoimia;

Or. it

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen oikean soveltamisen perustana "aktiiviviljelijän" määritelmä on 
jätettävä vapaasti jäsenvaltioiden valittavaksi.

Tarkistus 611
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it


