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Tarkistus 612
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

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

Komission teksti Tarkistus

b a) he täyttävät jäsenvaltioiden 
määrittämät objektiiviset ja syrjimättömät 
perusteet, joilla vahvistetaan, että
i) heidän maataloustoimintansa on vain 
vähäinen osa koko heidän taloudellisesta 
toiminnastaan, ja/tai
ii) heidän pääasialliseen toimintaansa tai 
toimialaansa ei kuulu 
maataloustoiminnan harjoittaminen. 
ja/tai

Or. en

Tarkistus 613
Elisabeth Jeggle

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

Komission teksti Tarkistus

b a) liiketoiminnan pääasiallisena 
tarkoituksena on harjoittaa 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua 
maataloustoimintaa.
Seuraavilta yhteisöiltä evätään oikeus 
suoriin tukiin: liikenneyhtiöt, 
lentoasemat, rakennusalan yritykset, 
urheilukenttiä ja leirintäalueita 
hallinnoivat yritykset, kaivosyritykset, 
osakeyhtiöt sekä suurkonsernit, joiden 
liikevaihto tulee pääasiallisesti muusta 
kuin maataloustoiminnan 
harjoittamisesta.

Or. de
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Tarkistus 614
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 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jonka maataloustoiminta on 
merkittävä osa koko taloudellisesta 
toiminnasta; tai

Or. en

Tarkistus 615
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

b a) mainittu henkilö tai ryhmä ei 
harjoittanut maataloustuotantoon 
liittyvää toimintaa vuonna 2009, vuonna 
2010 eikä vuonna 2011.

Or. en

Tarkistus 616
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

b a) mainittu henkilö tai ryhmä ei 
harjoittanut maataloustuotantoon 
liittyvää toimintaa vuonna 2011, lukuun 
ottamatta vuonna 2012, 2013 ja 2014 
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toimintansa aloittaneita nuoria 
viljelijöitä;

Or. en

Tarkistus 617
Diane Dodds, James Nicholson

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

Komission teksti Tarkistus

b a)mainittu henkilö tai ryhmä ei 
harjoittanut maataloustuotantoon 
liittyvää toimintaa vuonna 2011.

Or. en

Tarkistus 618
Theodoros Skylakakis, Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

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

Komission teksti Tarkistus

b a) mainittu henkilö tai ryhmä ei kanna 
taloudellista riskiä maataloustoiminnasta, 
jota harjoitetaan suorien tukien 
saamiseksi ilmoitetulla maa-alalla.

Or. en

Tarkistus 619
James Nicholson, Julie Girling

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

b a) mainittu henkilö tai ryhmä ei harjoita 
tilallaan jäsenvaltion 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti vahvistamia 
vähimmäistoimia.

Or. en

Tarkistus 620
Patrick Le Hyaric

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kyseiset henkilöt johtavat 
lentoasemia, rautatieyrityksiä, 
vesilaitoksia, kiinteistöyhtiöitä, urheilu-
tai pelikenttiä, metsästys-, kalastus- tai 
vesiviljelyalan yrityksiä, leirintäalueita tai 
muuta sellaista toimintaa tai rakennetta, 
joka ei ole maataloutta ja jonka 
jäsenvaltio tarvittaessa määrittelee 
objektiivisten ja syrjimättömien 
kriteereiden pohjalta, paitsi jos nämä 
henkilöt toimittavat jäsenvaltion 
vahvistamien määräysten mukaisesti 
todisteet siitä, että suorien maksujen 
vuotuinen määrä viimeisimpänä 
verovuotena on alle viisi prosenttia 
muusta kuin maataloustoiminnasta 
peräisin olevista kokonaistuloista, tai

Or. fr

Tarkistus 621
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
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) hänet on hyväksytty kansalliseen 
rekisteriin puolueettomin perustein kuten 
viljelijäkin;

Or. it

Tarkistus 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

b a) nämä henkilöt käyttävät varsinaisesta 
työajastaan alle 50 prosenttia 
maataloustoimintaan.

Or. fr

Tarkistus 623
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

b a) henkilön tai ryhmän tärkeimmät 
kaupalliset tai yritystoiminnalliset 
tavoitteet eivät liity maataloustoiminnan 
harjoittamiseen.

Or. es

Tarkistus 624
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Maria do Céu 
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Patrão Neves

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

Komission teksti Tarkistus

b b) jonka pääliiketoimintaan tai 
toimialaan ei kuulu 4 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa määritetty 
maataloustoiminnan harjoittaminen. 
Esimerkiksi liikenneyhtiöiden, 
lentoasemien, rakennusalan yritysten, 
urheilukenttiä ja leirintäalueita 
hallinnoivien yritysten ja kaivosyritysten 
kaltaiset yhteisöt jätetään suorien tukien 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 625
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. 
Jensen, Marielle de Sarnez

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

Komission teksti Tarkistus

b b) kyseinen henkilö tai ryhmä harjoittaa 
päätoimisesti liikennetoimintaa, 
lentokenttätoimintaa, rakentamista, 
urheilukenttä- ja virkistysaluetoimintaa, 
leirintäalue- tai kaivostoimintaa tai muuta 
maatalouden ulkopuolista toimintaa, 
jonka jäsenvaltio on määrittänyt 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein. 
Jäsenvaltiot voivat päättää, että kyseiset 
henkilöt voivat hakea tukikelpoisuutta, jos 
he voivat esittää tarkistettavissa olevaa 
näyttöä siitä, että eivät kuulu b ja b a 
alakohdassa kuvattuihin luokkiin;
Jäsenvaltiot voivat lisätä muita yhteisöjä 
ja/tai sulkea edellä mainittuja yhteisöjä 
soveltamisalan ulkopuolelle, edellyttäen, 
että ne ilmoittavat päätöksestään 
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komissiolle ja esittävät puolueettomat ja 
syrjimättömät perusteet päätökselleen.

Or. en

Tarkistus 626
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 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) henkilö käyttää merkittävän osan 
työajastaan maanviljelyyn ja saa siitä 
merkittävän osan tuloistaan jäsenvaltion 
asettamien perusteiden mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 627
Patrick Le Hyaric

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

Komission teksti Tarkistus

b b) heidän maataloustoimintansa 
muodostaa vain vähäisen osan heidän 
kaikesta elinkeinotoiminnastaan, tai 
heidän pääelinkeinonsa tai toimialansa ei 
ole maatalous.

Or. fr

Tarkistus 628
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) Kuljetusyritysten, lentoasemien, 
rakennusalan yritysten, urheilupaikkoja 
hallinnoivien yritysten, leirintäalueiden 
pitäjien ja kaivosyhtiöiden kaltaisia 
toimijoita ei voida pitää lähtökohtaisesti 
aktiiviviljelijöinä eivätkä ne voi saada 
suoria tukia, elleivät ne voi todistaa, että a 
ja b alakohdissa asetetut perusteet eivät 
koske niitä.
Jäsenvaltiot tai tarvittaessa alueet voivat 
päättää lisätä aktiiviviljelijän 
määritelmään muunlaisia toimijoita 
ilmoitettuaan siitä komissiolle.

Or. es

Tarkistus 629
Eric Andrieu

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

Komission teksti Tarkistus

b b) nämä henkilöt johtavat lentoasemia, 
rautatieyhtiöitä, vesilaitoksia, 
kiinteistöyhtiöitä, urheilu- tai pelikenttiä, 
metsästys-, kalastus- tai vesiviljelyalan 
yrityksiä tai leirintäalueita tai harjoittavat 
pääelinkeinonaan muuta toimintaa, joka 
ei liity maatalouteen.

Or. fr

Tarkistus 630
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. mainittu henkilö tai ryhmä ei harjoita 
tilallaan jäsenvaltion 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti vahvistamia 
vähimmäistoimia.

Or. en

Tarkistus 631
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 632
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 633
James Nicholson, Diane Dodds
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 634
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 635
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 636
Diane Dodds
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 637
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 638
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 639
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Aktiiviviljelyn määritelmän on liityttävä viljelijän maataloustoimintaan eikä muusta kuin 
maataloustoiminnasta saatavaan tuloon, kuten komissio ehdottaa. Lisäksi komission 
ehdotuksesta seuraisi valtavia hallinnollisia kuluja niin viranomaisille kuin viljelijöillekin, ja 
tätä on vältettävä.

Tarkistus 640
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Katsomme, että kaikkien suorien tukien saajien olisi niiden saamaan määrään katsomatta 
täytettävä ehto, jonka mukaan niiden on oltava aktiiviviljelijöitä, jotta tukia ei myönnetä 
tuensaajille, jotka ilmoittavat omistavansa aloja, jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, ilman että niiden tarvitsee harjoittaa niillä 
vaadittua vähimmäistoimintaa.

Tarkistus 641
Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset riippumattomat ja 
syrjimättömät perusteet sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia ei 
myönnetä sellaiselle luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle, joka käyttää maata 
muuhun kuin maataloustoiminnan 
harjoittamiseen. Tämän asetuksen 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
suljetaan näin ollen nimenomaisesti pois 
maankäyttö liikennöidyillä alueilla, 
lentoasemilla, asutusalueilla, 
urheilualueilla, leirintäalueilla ja 
kaivosalueilla, elleivät 
toiminnanharjoittajat pysty näyttämään 
toteen, ettei niihin sovelleta 1 kohdassa 
säädettyjä perusteita.

Or. de

Perustelu

Kun tutkitaan "aktiiviviljelijän" määritelmän täyttymistä pinta-alatukien yhteydessä, 
huomiota olisi kiinnitettävä ennen kaikkea maataloustoimintaa varten tapahtuvaan 
maankäyttöön.

Tarkistus 642
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 10 000 euroa.

Or. de
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Tarkistus 643
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle tietyn määrän, joka on 
enintään 10 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään joustovaraa, jotta voidaan puuttua jokaisen jäsenvaltion tilanteeseen 
perustuviin todellisiin ongelmiin. Esitetty 5 000 euron raja ei kohdennu passiiviviljelijöiden 
todelliseen ongelmaan, koska heistä suurin osa saa alle 5 000 euroa ja jäisi näin kohdan 
soveltamisalan ulkopuolelle. Joissakin valtioissa 5 000 euron raja ei kenties sulkisi pois 
kaikkia passiiviviljelijöitä, ja joissakin valtioissa se olisi kenties perusteltua korkeampana.

Tarkistus 644
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 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 2 000 euroa, tiloihin 
alueilla, joilla on vuoristojen 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
tai tiloihin, jotka palauttavat käyttöön 
hylättyjä alueita.

Or. it



AM\907853FI.doc 17/165 PE492.792v01-00

FI

Tarkistus 645
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 2 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 646
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 1 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 647
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 1 000 euroa.

Or. it
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Tarkistus 648
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 1 000 euroa.

Or. bg

Tarkistus 649
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 
kohtaa ei sovelleta viljelijöihin, jotka saivat 
edellisvuonna suoria tukia alle 5 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 650
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 
kohtaa ei sovelleta viljelijöihin, jotka saivat 
edellisvuonna suoria tukia alle 5 000 euroa.

Or. en
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Tarkistus 651
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle jäsenvaltioiden (1 000–
5 000 euron vaihteluvälin puitteissa) 
määrittämän määrän.

Or. lv

Tarkistus 652
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

2. Jäsenvaltioille on annettava 
mahdollisuus olla soveltamatta 1 ja 2 
kohtaa viljelijöihin, jotka saivat 
edellisvuonna tietyn määrän suoria tukia.
Jäsenvaltiot päättävät myös tästä tietystä 
määrästä.

Or. en

Tarkistus 653
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 2. Komissiolle annetaan oikeus antaa 
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viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna
suoria tukia alle 5 000 euroa.

55 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan olosuhteet, 
joissa muu kuin maataloustoiminta 
kielletään maa-alalla ja suoria tukia ei 
makseta.

Or. en

Tarkistus 654
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sovellettaessa 1 ja 2 kohdan 
säännöksiä omistusyhteysyrityksiä ja 
sidosyrityksiä käsitellään yhtenä 
yrityksenä.

Or. es

Tarkistus 655
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 – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Liikenneyhtiöiden, lentoasemien, 
rakennusalan yritysten, urheilukenttiä, 
moottoriteitä ja leirintäalueita 
hallinnoivien yritysten ja kaivosyritysten 
kaltaisille yhteisöille ei myönnetä suoria 
tukia.
Jäsenvaltiot voivat päättää lisätä 
muuntyyppisiä yhteisöjä 2 kohdan 
2 a alakohdassa olevaan luetteloon 
ilmoitettuaan siitä ensin asianmukaisesti 
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komissiolle.

Or. it

Tarkistus 656
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
tiloihin alueilla, joilla on vuoristojen 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.

Or. it

Tarkistus 657
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot vahvistavat 
puolueettomat ja syrjimättömät kriteerit 
sen varmistamiseksi, että suoria tukia ei 
myönnetä luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jonka 
maataloustoimintaa muodostaa vain 
merkityksettömän osan taloudellisesta 
toiminnasta kokonaisuudessaan ja jonka 
tulot maataloustoiminnasta muodostavat 
alle tietyn prosentuaalisen osan 
edunsaajan kokonaistuloista.

Or. en
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Tarkistus 658
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot vahvistavat 
puolueettomat ja syrjimättömät kriteerit 
sen varmistamiseksi, että suoria tukia ei 
myönnetä luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jonka 
maataloustoimintaa muodostaa vain 
merkityksettömän osan taloudellisesta 
toiminnasta kokonaisuudessaan ja jonka 
tulot maataloustoiminnasta muodostavat 
alle tietyn prosentuaalisen osan 
edunsaajan kokonaistuloista.

Or. en

Tarkistus 659
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
9 artiklaa ei sovelleta viljelijöihin, jotka 
saivat edellisvuonna suoria tukia 
enintään 5 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Viljelijä on katsottava aktiiviseksi, jos tämä osallistuu julkisten hyödykkeiden ja julkisten 
tehtävien järjestämiseen YMP:n kautta hyvän maanhoidon avulla. Tukien ulkopuolelle on 
suljettava pikemminkin maankäyttö lentokenttiin, golf-kenttiin, jalkapallokenttiin jne. kuin 
yksittäiset edunsaajat. Tästä ratkaisusta ei seuraisi hallinnollista lisätaakkaa.
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Tarkistus 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
asianmukaisia puolueettomia ja 
syrjimättömiä perusteita sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia ei 
myönnetä luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle
a) jonka maataloustoiminta on vain 
vähäinen osa koko taloudellisesta 
toiminnasta; ja/tai
b) jonka pääliiketoimintaan tai toimialaan 
ei kuulu maataloustoiminnan 
harjoittaminen.
Liikenneyhtiöiden, lentoasemien, 
rakennusalan yritysten, urheilukenttiä ja 
leirintäalueita hallinnoivien yritysten ja 
kaivosyritysten kaltaisia yhteisöjä ei voi 
lähtökohtaisesti pitää aktiiviviljelijöinä tai 
minkäänlaisten suorien tukien 
edunsaajina, ellei niihin voida soveltaa 
ensimmäisen alakohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettuja kriteerejä.
Jäsenvaltiot voivat päättää lisätä 
muuntyyppisiä yhteisöjä toisessa 
alakohdassa olevaan luetteloon tai poistaa 
siitä sellaisia ilmoitettuaan siitä ensin 
asianmukaisesti komissiolle.

Or. en

Perustelu

Muille kuin aktiiviviljelijöille ei pidä maksaa tukea. Pakollisten säännösten käyttöönotto 
aktiiviviljelijän määrittämiseksi on kuitenkin hyvin ongelmallista. Tarvitaan joustavuutta, 
jotta voidaan puuttua jokaisen jäsenvaltion varsinaiseen ongelmaan.
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Tarkistus 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset riippumattomat ja 
syrjimättömät perusteet sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia ei 
myönnetä sellaiselle luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle,
a) jonka maataloustoiminta ei muodosta 
hallitsevaa osaa koko taloudellisesta 
toiminnasta; Maataloustoiminnan 
hallitsevuus on varmistettava arvioimalla 
kahden edellisen vuoden veroilmoituksia;
ja
b) jonka pääliiketoimintaan tai toimialaan 
ei kuulu maataloustoiminnan 
harjoittaminen.
Liikenneyhtiöiden, lentoasemien, 
rakennusalan yritysten, urheilukenttiä ja 
leirintäalueita hallinnoivien yritysten ja 
kaivosyritysten kaltaisia yhteisöjä ei voi 
lähtökohtaisesti pitää aktiiviviljelijöinä tai 
minkäänlaisten suorien tukien 
edunsaajina, ellei niihin voida soveltaa 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettuja kriteerejä.
Jäsenvaltiot voivat päättää lisätä 
muuntyyppisiä yhteisöjä toisessa 
alakohdassa olevaan luetteloon 
ilmoitettuaan siitä ensin asianmukaisesti 
komissiolle.

Or. it

Tarkistus 662
Herbert Dorfmann
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset riippumattomat ja 
syrjimättömät perusteet sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia ei 
myönnetä sellaiselle luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle,
a) jonka maataloustoiminta on vain 
vähäinen osa koko taloudellisesta 
toiminnasta; tai,
b) jonka pääliiketoimintaan tai toimialaan 
ei kuulu maataloustoiminnan 
harjoittaminen.
Liikenneyhtiöiden, lentoasemien, 
rakennusalan yritysten, urheilukenttiä ja 
leirintäalueita hallinnoivien yritysten ja 
kaivosyritysten kaltaisia yhteisöjä ei voi 
lähtökohtaisesti pitää aktiiviviljelijöinä tai 
minkäänlaisten suorien tukien 
edunsaajina, ellei niihin voida soveltaa 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettuja kriteerejä.
Jäsenvaltiot voivat päättää lisätä 
muuntyyppisiä yhteisöjä toisessa 
alakohdassa olevaan luetteloon 
ilmoitettuaan siitä ensin asianmukaisesti 
komissiolle.
Edellä mainittua kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Or. it

Tarkistus 663
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti seuraavista:

Poistetaan.

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;
b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; ja
c) perusteet, joiden mukaan viljelijän 
maatalousmaata on pidettävä 
pääasiallisesti alana, joka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla.

Or. es

Perustelu

Koska ehdotamme sellaisten oikeushenkilöiden poissulkemista, joiden tärkeimmät kaupalliset 
tai yritystoiminnalliset tavoitteet eivät liity maataloustoiminnan harjoittamiseen, näitä 
delegoituja säädöksiä ei tarvita.

Tarkistus 664
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti seuraavista:

Poistetaan.

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
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ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;
b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; ja
c) perusteet, joiden mukaan viljelijän 
maatalousmaata on pidettävä 
pääasiallisesti alana, joka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla.

Or. de

Tarkistus 665
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti seuraavista:

Poistetaan.

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;
b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; sekä
c) perusteet, joiden mukaan viljelijän 
maatalousmaata on pidettävä 
pääasiallisesti alana, joka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla.
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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 666
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti seuraavista:

Poistetaan.

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;
b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; sekä
c) perusteet, joiden mukaan viljelijän 
maatalousmaata on pidettävä 
pääasiallisesti alana, joka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla.

Or. en

Perustelu

Aktiiviviljelyn määritelmän on liityttävä viljelijän maataloustoimintaan eikä muusta kuin 
maataloustoiminnasta saatavaan tuloon, kuten komissio ehdottaa. Lisäksi komission 
ehdotuksesta seuraisi valtavia hallinnollisia kuluja niin viranomaisille kuin viljelijöillekin, ja 
tätä on vältettävä.
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Tarkistus 667
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti seuraavista:

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
asianmukaisin, puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein suuntaviivoja, 
joita jäsenvaltiot voivat noudattaa 
1 kohtaa soveltaessaan.

Or. en

Tarkistus 668
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 669
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 kohdan soveltamiseksi 
erityisesti tukioikeuksien ensimmäisenä 
myöntämisvuonna silloin kun 
tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;

Or. es

Tarkistus 670
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 kohdan soveltamiseksi 
erityisesti tukioikeuksien ensimmäisenä 
myöntämisvuonna silloin kun 
tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;

Or. es

Tarkistus 671
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; sekä

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 672
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; sekä

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 673
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; ja

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 674
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan Poistetaan.
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huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; ja

Or. pt

Tarkistus 675
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; ja

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 676
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perusteet, joiden mukaan viljelijän 
maatalousmaata on pidettävä 
pääasiallisesti alana, joka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 677
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) perusteet, joiden mukaan viljelijän 
maatalousmaata on pidettävä 
pääasiallisesti alana, joka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 678
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) omistusyhteysyrityksien ja 
sidosyrityksien määritelmät tämän 
artiklan 2 a kohdassa mainittua 
tarkoitusta varten.

Or. es

Perustelu

Tavoitteena on, että omistusyhteysyrityksiä ja sidosyrityksiä käsitellään yhtenä yrityksenä, 
jotta ne eivät olisi keino vältellä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimuksia. 
Omistusyhteysyrityksien ja sidosyrityksien määritelmä olisi konkretisoitava muun unionin 
lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 679
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
31 päivään lokakuuta 2013 mennessä 
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asianmukaiset, puolueettomat ja 
syrjimättömät perusteet sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia ei 
myönnetä yksittäiselle henkilölle tai 
ryhmälle, jonka maataloustoiminta tai 
jonka yrityksen pääasialliset tavoitteet 
muodostavat merkityksettömän osan 
kyseisen henkilön tai ryhmän 
taloudellisesta kokonaistoiminnasta.

Or. pt

Tarkistus 680
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat lisäksi jättää 
huomioimatta alueita, jotka kuuluvat 
teollista kasvatusta harjoittaville tiloille.

Or. pl

Tarkistus 681
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 56 artiklan 
mukaisesti määrittääkseen perusteet, 
joiden mukaan viljelijän maatalousmaata 
on pidettävä pääasiallisesti alana, joka 
pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella 
tavalla.

Or. en
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Perustelu

Maatalousalueen tilaa koskevien vaatimusten esittäminen olisi toteutettava 
täytäntöönpanosäädöksissä ja sitä olisi tarkasteltava asianomaisessa valiokunnassa, koska 
jäsenvaltioiden edustajat tuntevat kotimaansa tilanteen parhaiten.

Tarkistus 682
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
suoria tukia ei myönnetä valtioiden, alue-
ja paikallisviranomaisten kaltaisille 
julkisille oikeushenkilöille tai 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille tai näiden ryhmille, jos 
kyseiset henkilöt harjoittavat lentokenttä-, 
rautatie-, vesiputkisto-, rakennus-, 
urheilu- ja virkistysalue-, metsästys-, 
kalastus- ja vesiviljely- tai 
leirintäaluetoimintaa tai muuta 
maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa 
tai toimintaa, jonka jäsenvaltiot 
tarvittaessa määrittelevät puolueettomin 
ja syrjimättömin perustein, paitsi jos 
kyseiset henkilöt voivat esittää 
tarkistettavissa olevaa jäsenvaltion 
vaatimukset täyttävää näyttöä siitä, että 
suorien tukien vuotuinen määrä oli 
viimeisimpänä verovuonna, jonka osalta 
näyttöä on saatavilla, vähintään viisi 
prosenttia niiden muusta kuin 
maataloustoiminnasta saamista 
kokonaistuloista.

Or. en

Tarkistus 683
Janusz Wojciechowski
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat lisäksi jättää 
huomioimatta alueita, joilla viljellään 
muuntogeenisten viljelykasveja.

Or. pl

Tarkistus 684
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Suorien tukien soveltamisalan 
ulkopuolelle jättäminen
1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompikumpi 
seuraavista:
a) maata ei viljellä tai pidetä aktiivisesti 
hyvässä maatalouteen soveltuvassa 
kunnossa tai ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa tämän asetuksen 
4 artiklassa tarkoitetulla tavalla tukien 
hakijan toimesta;
b) viljelijä noudattaa kestämätöntä 
maatalousmenetelmää: viljelyä ja 
karjankasvatusta, joka on 
järjestelmällisesti täydentävien ehtojen 
vastaista riittämättömän ravinteiden 
hallinnan ja siitä seuraavan vesien 
pilaantumisen, käytettävissä oleviin 
hehtaareihin nähden liian korkean 
eläintiheyden, ulkopuolisen energian, 
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kasvisuojeluaineiden, antibioottien, veden 
ja ravinteiden liiallisen käytön vuoksi;
c) mainittu henkilö tai ryhmä ei harjoita 
kyseisellä maa-alueella 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisia 
vähimmäistoimia.
2. Perusteita suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 kohdan soveltamiseksi 
erityisesti tukioikeuksien ensimmäisenä 
myöntämisvuonna silloin kun 
tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta.

Or. en

Tarkistus 685
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Suorien tukien saamisen 
vähimmäisedellytykset
1. Jäsenvaltion on tehtävä kielteinen 
päätös suorien tukien myöntämisestä 
viljelijälle seuraavissa tapauksissa:
a) suorien tukien, joita haetaan tai jotka 
aiotaan myöntää, kokonaismäärä ennen 
asetuksen (EU) N:o […] [HZR] 65 
artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja 
poissulkemisia on tiettynä 
kalenterivuonna alle 100 euroa;
b) tilan tukikelpoinen ala, jolle haetaan 
tai jolle aiotaan myöntää suoria tukia, on 
ennen asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 
artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja 
poissulkemisia alle yhden hehtaarin 
suuruinen.
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Jäsenvaltiot voivat maataloutensa 
rakenteen huomioon ottamiseksi 
mukauttaa a ja b alakohdassa 
tarkoitettuja kynnyksiä liitteessä IV 
vahvistetuissa rajoissa.
2. Jos viljelijällä, joka saa IV osastossa 
tarkoitettua tuotantosidonnaista 
eläintukea, on jäsenvaltion 1 kohdan b 
alakohdan soveltamiseksi vahvistamaa 
kynnystä vähemmän hehtaareja, 
jäsenvaltion on sovellettava 1 kohdan a 
alakohtaa.
3. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
päättää olla soveltamatta 1 kohtaa 
syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren 
pieniin saariin.
4. Bulgariassa ja Romaniassa 1 kohdassa 
tarkoitettu määrä, jota haetaan tai joka 
aiotaan myöntää, on vuosille 2014 ja 2015 
laskettava liitteessä V olevassa A 
kohdassa asianomaiselle vuodelle esitetyn 
määrän perusteella.

Or. fr

Tarkistus 686
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tehtävä kielteinen päätös 
suorien tukien myöntämisestä viljelijälle 
seuraavissa tapauksissa:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen version.)
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Tarkistus 687
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien, joita haetaan tai jotka 
aiotaan myöntää, kokonaismäärä ennen 
asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 artiklassa 
säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia 
on tiettynä kalenterivuonna alle 100 
euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 688
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien, joita haetaan tai jotka 
aiotaan myöntää, kokonaismäärä ennen 
asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 artiklassa 
säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia 
on tiettynä kalenterivuonna alle 100 euroa;

a) suorien tukien, joita haetaan tai jotka 
aiotaan myöntää, kokonaismäärä ennen 
asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 artiklassa 
säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia 
on tiettynä kalenterivuonna alle 500 euroa;

Or. it

Tarkistus 689
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien, joita haetaan tai jotka 
aiotaan myöntää, kokonaismäärä ennen 

a) suorien tukien, joita haetaan tai jotka 
aiotaan myöntää, kokonaismäärä ennen 
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asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 artiklassa 
säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia 
on tiettynä kalenterivuonna alle 100 euroa;

asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 artiklassa 
säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia 
on tiettynä kalenterivuonna alle 300 euroa;

Or. es

Perustelu

Suljetaan pois tuet niille, joiden toiminta on hyvin vähäistä tai olematonta.

Tarkistus 690
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien, joita haetaan tai jotka 
aiotaan myöntää, kokonaismäärä ennen 
asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 artiklassa 
säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia 
on tiettynä kalenterivuonna alle 100 euroa;

a) suorien tukien, joita haetaan tai jotka 
aiotaan myöntää, kokonaismäärä ennen 
asetuksen (EU) N:o […] [HZR] 65 
artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja 
poissulkemisia on tiettynä kalenterivuonna 
alle 150 euroa;

Or. en

Perustelu

Koska hakemuksen käsittelyn hallinnolliset kulut ovat usein yli 100 euroa, 150 euroa on 
sopivampi taso.

Tarkistus 691
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) tilan tukikelpoinen ala, jolle haetaan 
tai jolle aiotaan myöntää suoria tukia, on 
ennen asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 
artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja 

Poistetaan.
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poissulkemisia alle yhden hehtaarin 
suuruinen.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission julkaistujen tilastojen mukaan 3 224 180 viljelijää sai vuonna 2010 alle 
500 euroa. Määritetyistä luokista ei käy ilmi, kuinka montaa viljelijää alle 100 euron tuki 
koskisi. http://ec.europa.eu/agriculture/funding/directaid/distribution_en.htm

Tarkistus 692
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Komission teksti Tarkistus

b) tilan tukikelpoinen ala, jolle haetaan tai 
jolle aiotaan myöntää suoria tukia, on 
ennen asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja 
poissulkemisia alle yhden hehtaarin
suuruinen.

b) tilan tukikelpoinen ala, jolle haetaan tai 
jolle aiotaan myöntää suoria tukia, on 
ennen asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja 
poissulkemisia alle kahden hehtaarin
suuruinen.

Or. it

Tarkistus 693
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

b) tilan tukikelpoinen ala, jolle haetaan tai 
jolle aiotaan myöntää suoria tukia, on 
ennen asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 
artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja 
poissulkemisia alle yhden hehtaarin
suuruinen.

b) tilan tukikelpoinen ala, jolle haetaan tai 
jolle aiotaan myöntää suoria tukia, on 
ennen asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 
artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja 
poissulkemisia alle kahden hehtaarin
suuruinen.

Or. es
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Perustelu

Suljetaan pois tuet niille, joiden toiminta on hyvin vähäistä tai olematonta.

Tarkistus 694
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat maataloutensa 
rakenteen huomioon ottamiseksi 
mukauttaa a ja b alakohdassa 
tarkoitettuja kynnyksiä liitteessä IV 
vahvistetuissa rajoissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 695
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos viljelijällä, joka saa IV osastossa 
tarkoitettua tuotantosidonnaista 
eläintukea, on jäsenvaltion 1 kohdan b 
alakohdan soveltamiseksi vahvistamaa 
kynnystä vähemmän hehtaareja, 
jäsenvaltion on sovellettava 1 kohdan a 
alakohtaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 696
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos viljelijällä, joka saa IV osastossa 
tarkoitettua tuotantosidonnaista 
eläintukea, on jäsenvaltion 1 kohdan b 
alakohdan soveltamiseksi vahvistamaa 
kynnystä vähemmän hehtaareja, 
jäsenvaltion on sovellettava 1 kohdan a 
alakohtaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 697
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos viljelijällä, joka saa IV osastossa 
tarkoitettua tuotantosidonnaista eläintukea, 
on jäsenvaltion 1 kohdan b alakohdan 
soveltamiseksi vahvistamaa kynnystä 
vähemmän hehtaareja, jäsenvaltion on 
sovellettava 1 kohdan a alakohtaa.

2. Jos viljelijällä, joka saa IV osastossa 
tarkoitettua tuotantosidonnaista eläintukea, 
on jäsenvaltion 1 kohdan b alakohdan 
soveltamiseksi vahvistamaa kynnystä 
vähemmän hehtaareja, jäsenvaltio voi 
soveltaa 1 kohdan a alakohtaa.

Or. en

Perustelu

Kynnyksen (100 euroa) soveltamisen tuotantosidonnaisen eläintuen yhteydessä olisi oltava 
jäsenvaltioille vapaaehtoista. Jotkut jäsenvaltiot haluavat edelleen soveltaa tukikelpoisuutta 
koskevia nykyisiä sääntöjä, toisin sanoen soveltaa yhtenäisiä tukikelpoisuusedellytyksiä 
kaikkiin viljelijöihin. Tämän vuoksi jokaisella jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus 
soveltaa samoja vähimmäisvaatimuksia kaikkien tukien osalta, toisin sanoen mahdollisuus 
soveltaa yhden hehtaarin kiintiötä myös eläintukea hakeviin viljelijöihin.
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Tarkistus 698
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
päättää olla soveltamatta 1 kohtaa 
syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren 
pieniin saariin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 699
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Bulgariassa ja Romaniassa 1 kohdassa 
tarkoitettu määrä, jota haetaan tai joka 
aiotaan myöntää, on vuosille 2014 ja 2015 
laskettava liitteessä V olevassa A 
kohdassa asianomaiselle vuodelle esitetyn 
määrän perusteella.

Poistetaan.

Or. bg

Tarkistus 700
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tukien asteittainen alentaminen ja 
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tukikatot
1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:
– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;
– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu säännös on este kilpailukyvyn lisääntymiselle, koska se kannustaa 
maatilarakenteiden jakamiseen ja viestittää, että rakenteellinen laajentaminen ei ole 
suotavaa. Se vaikuttaisi myös hyväntekeväisyysjärjestöihin, koska se ei kohdistu joko 
suurimpiin edunsaajiin tai tuottavimpiin maatiloihin. Lisäksi se aiheuttaisi lisää hallinnollisia 
rasitteita ja olisi ongelmallinen tuensaajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kannalta.
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Tarkistus 701
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tukien asteittainen alentaminen ja 
tukikatot
1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:
– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;
– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Or. de
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Perustelu

Suorien tukien vähennykset ja leikkaukset tilakohtaisine todisteineen palkka- ja 
sosiaaliturvakuluista hylätään hallinnollisen taakan lisääntymisen ja syrjinnän vuoksi. 
Palkkakustannuksia koskeva osatekijä on sitä paitsi ristiriidassa sen kanssa, että 
maataloustukien myöntämisen lähtökohtaisena perusteena on julkishyödykkeiden 
tarjoaminen. Palkka ei ole julkishyödyke.

Tarkistus 702
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre, Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tukien asteittainen alentaminen ja 
tukikatot
1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:
– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;
– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
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mukaisesti myönnettäviä tukia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 703
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tukien asteittainen alentaminen ja 
tukikatot
1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:
– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;
100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
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kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Or. it

Tarkistus 704
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tukien asteittainen alentaminen ja 
tukikatot
1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:
– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;
– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
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työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 705
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tukien asteittainen alentaminen ja 
tukikatot
1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:
– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;
– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
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edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 706
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tukien asteittainen alentaminen ja 
tukikatot
1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:
– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;



PE492.792v01-00 52/165 AM\907853FI.doc

FI

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 707
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tukien asteittainen alentaminen ja 
tukikatot
1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:
– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
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300 000 euroa;
– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 708
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tukien asteittainen alentaminen ja 
tukikatot

Tuen aleneva mukauttaminen

Or. en

Tarkistus 709
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tukien asteittainen alentaminen ja Tukien vapaaehtoinen asteittainen 
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tukikatot alentaminen ja vapaaehtoiset tukikatot

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava päättää tukikatoista.

Tarkistus 710
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tukien asteittainen alentaminen ja 
tukikatot

Tukien asteittainen alentaminen

Or. en

Tarkistus 711
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:

Poistetaan.

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;
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– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 712
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:

Poistetaan.

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;
– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Tukikattoja koskeva ehdotus estää maatalousalan kilpailukykyisen rakenteellisen kehityksen 
ja siihen liittyy tarpeettoman suuri hallinnollinen taakka.

Tarkistus 713
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:

Poistetaan.

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;
– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;
– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;
– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

Or. ro

Tarkistus 714
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tukien 
asteittaista vähentämistä suurempiin 
maatiloihin

Or. en

Tarkistus 715
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

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

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan neljä 
prosenttiyksikköä 300 000 euroa 
ylittävästä määrästä.

Or. en

Perustelu

Nykyinen alenevaa mukauttamista koskeva järjestelmä on toiminut hyvin, ja sitä olisi 
jatkettava.

Tarkistus 716
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan neljä 
prosenttiyksikköä 300 000 euroa 
ylittävästä määrästä.

Or. en

Tarkistus 717
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan

1. Jäsenvaltiot voivat alentaa viljelijälle 
tämän asetuksen mukaisesti tiettynä 
kalenterivuonna myönnettävää suorien 
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seuraavasti: tukien määrää seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 718
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:

1. Jos jäsenvaltio käyttää 1 kohdassa 
esitettyä mahdollisuutta, viljelijälle tämän 
asetuksen mukaisesti tiettynä 
kalenterivuonna myönnettävää suorien 
tukien määrää alennetaan seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 719
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää, johon luetaan 
mukaan 29 artiklan mukaisesti ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen 
vuoksi myönnettävä tuki, alennetaan 
seuraavasti:

Or. fr

Perustelu

Koska ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävät tuet ovat sidoksissa maataloustuotantoon, ne on yhtä lailla perusteltua ottaa 
huomioon asteittaista alentamista ja ylärajan asettamista koskevissa toimenpiteissä, jotta 
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tukien jakaminen olisi tasapuolista.

Tarkistus 720
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti:

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 
suorien tukien määrää alennetaan 
seuraavasti, ja tämä alennus koskee 
kaikkia ensimmäisestä pilarista 
myönnettäviä tukia:

Or. fr

Tarkistus 721
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 722
George Lyon, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on Poistetaan.
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enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 723
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 724
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 20 000 mutta enintään 
50 000 euroa;

Or. pt

Tarkistus 725
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

– 10 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 25 000 mutta enintään 
50 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 726
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

– 10 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 25 000 mutta enintään 
50 000 euroa;

Or. fr

Tarkistus 727
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 50 000 mutta enintään 
75 000 euroa;

Or. fr

Tarkistus 728
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 50 000 mutta enintään 
75 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

– 50 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 50 000 mutta enintään 
75 000 euroa;

Or. pt

Tarkistus 730
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 100 000 mutta enintään 
130 000 euroa;

Or. fr

Tarkistus 731
James Nicholson
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

– 5 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 732
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

– 30 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 733
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 150 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 mutta enintään 
400 000 euroa;

Or. bg

Tarkistus 734
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 100 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Vuonna 2010 vain 0,41 prosenttia tuensaajista sai suoraa tukea yli 100 000 euroa vuodessa, 
ja tämä muodosti 16,22 prosenttia suorien tukien koko budjettikohdasta. Vain 0,11 prosenttia 
tuensaajista sai suoraa tukea yli 200 000 euroa vuodessa, ja tämä muodosti 8,40 prosenttia 
suorien tukien koko budjettikohdasta.

Tarkistus 735
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 100 000 euroa.

Or. fr

Tarkistus 736
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– edellä esitettyjen alennusten 
soveltamisen jälkeen saatava 
enimmäissumma on 100 000 euroa.

Or. pt
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Tarkistus 737
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 738
George Lyon, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 739
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 740
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

– 30 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 75 000 mutta enintään 
100 000 euroa;

Or. fr

Tarkistus 741
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;

– 30 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 75 000 mutta enintään 
100 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 742
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

– 80 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 75 000 mutta enintään 
100 000 euroa;

Or. pt
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Tarkistus 743
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 130 000 mutta enintään 
160 000 euroa;

Or. fr

Tarkistus 744
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

– 10 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 745
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

– 60 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

Or. en
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Tarkistus 746
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 mutta enintään 
250 000 euroa;

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 400 000 mutta enintään 
500 000 euroa;

Or. bg

Tarkistus 747
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 748
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 749
George Lyon, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 750
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 751
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 160 000 mutta enintään 
200 000 euroa;

Or. fr
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Tarkistus 752
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;

– 15 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 753
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 500 000 mutta enintään 
600 000 euroa;

Or. bg

Tarkistus 754
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään
300 000 euroa;

– 80 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 euroa;

Or. lv
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Tarkistus 755
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään
300 000 euroa;

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 756
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 757
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Tekninen muutos, jolla asetetaan 300 000 euron raja, kun tukien määrää on vähennetty 
kaikissa osuuksissa.

Tarkistus 758
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 200 000 euroa.

Or. fr

Tarkistus 759
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 760
George Lyon, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– 4 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.
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Or. en

Perustelu

Tällä ajanjaksolla tukikatto ei saa olla korkeampi tai erilainen kuin nykyisin sovellettava 
alenemistaso. Muutoin sillä rangaistaisiin viljelijöitä, jotka ovat valinneet tehokkaan 
liiketoimintamallin ja jotka ovat usein tehneet merkittäviä investointeja järkeistääkseen, 
laajentaakseen tai mukauttaakseen tilaansa rakennemuutokseen ja markkinatilanteeseen 
pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Tarkistus 761
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 762
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 763
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 764
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 500 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 765
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 600 000 euroa.

Or. bg

Tarkistus 766
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– Näiden vähennysten jälkeen jäljelle 
jäävä määrä saa olla enintään 
300 000 euroa.

Or. es

Tarkistus 767
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
osuuskuntiin tai muihin 
oikeushenkilöihin, joiden jäsenet hoitavat 
maatalousyritystä yhdessä, joiksi joukko 
suorien tukien edunsaajia on ryhmittynyt 
ja jotka vastaanottavat tuet ja jakavat ne 
edelleen täysimääräisesti jäsenilleen, 
joihin sovelletaan yksityishenkilöinä 
1 kohtaa.

Or. de

Perustelu

Tukikattoa käytettäessä on vältettävä vähennysten soveltaminen osuuskuntien kaltaisiin 
yhteisöihin, erityisesti myös maataloustuotannon alalla toimiviin osuuskuntiin, GAEC-
yhteenliittymiin tai maatalouskoneosuuskuntiin (CUMA). Maatalouden kilpailuaseman 
parantumista ajatellen yhteistyöhön perustuvilla tuotantojärjestelmillä on yhä suurempi 
merkitys. Niitä ei saa syrjiä.

Tarkistus 768
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
osuuskuntiin tai muihin 
oikeushenkilöihin, joiden jäsenet hoitavat 
maatalousyritystä, joiksi joukko suorien 
tukien edunsaajia on ryhmittynyt ja jotka 
vastaanottavat tuet ja jakavat ne edelleen 
täysimääräisesti jäsenilleen, joihin 
sovelletaan yksityishenkilöinä 1 kohtaa.

Or. de

Perustelu

Yhteistyöhön perustuvilla tuotantojärjestelmillä on yhä suurempi merkitys.

Tarkistus 769
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta sellaisiin 
tuotanto-osuuskuntiin tai muihin 
oikeushenkilöihin voittoa 
tavoittelemattomat järjestöt mukaan 
luettuina, jotka on perustettu aktiivisesti 
suojelemaan ja hoitamaan maata ja/tai 
historiallista ympäristöä sen 
säilyttämiseksi ja yleisen hyödyn vuoksi, 
joihin kuuluu useita suorien tukien 
edunsaajia tai maatiloja ja jotka saavat ja 
ohjaavat tuet ennen niiden jakamista 
kokonaisuudessaan jäsenilleen tai 
maatiloille, joihin yksittäin sovelletaan 
1 kohtaa tai sitä sovellettaisiin, jos 
jäsenvaltio päättäisi tunnustaa tilaryhmän 
tässä asetuksessa tarkoitetuksi 
yksittäiseksi ja erilliseksi 
yritystoiminnaksi.

Or. en
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Perustelu

Sovellettaessa tukikattoja on vältettävä tilannetta, jossa tuotanto-osuuskuntiin ja vastaaviin 
tuottajaryhmiin ja tietyntyyppisiin suuriin voittoa tavoittelemattomiin järjestöihin 
sovellettaisiin vähennyksiä, jotka vaikuttaisivat vain yksittäisiin jäseniin tai erillisiin 
maatiloihin.

Tarkistus 770
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta 
osuuskuntiin tai muihin 
oikeushenkilöihin, jotka kokoavat yhteen 
joukon suorien tukien saajia ja jotka 
saavat ja kanavoivat tukia ennen kuin 
jakavat ne kokonaisuudessaan 
jäsenilleen, joihin sovelletaan 1 artiklan 
säännöksiä, mikäli ne ovat yksittäisiä 
tuensaajia.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on välttää se, että osuuskuntiin ja tuottajaryhmiin sovelletaan rajoituksia, jotka 
koskevat niiden yksittäisiä jäseniä.

Tarkistus 771
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa todetaan, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että suorien tukien 
vähennyksistä ei seuraa, että 
tehottomampia tiloja suosittaisiin 
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suhteessa tehokkaampiin tiloihin, ja 
niiden on pienennettävä tässä artiklassa 
esitettyjä vähennyksiä vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 772
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 773
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

Poistetaan.
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Or. ro

Tarkistus 774
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, kyseisen alan 
keskimääräisen kansallisen palkan 
perusteella, verot mukaan luettuina ja tai 
tilan työllisyyteen, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia. Asteittaista 
vähennystä voidaan myös olla 
soveltamatta tiloihin tai viljelijöihin, jotka 
käyttävät 4 artiklassa tarkoitettuja 
edistyneitä kestävän maatalouden 
järjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 775
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Agnès Le Brun, 
Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
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työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

työnantajamaksut mukaan luettuina, sekä 
alihankkijoiden käytöstä tiettyyn 
maataloustoimintaan seuraavat kulut
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

Or. en

Tarkistus 776
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
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä 
vakiomääräisesti käytettyä työyksikköä 
kohti lasketut työvoimakustannukset 
(palkat ja etusetelit) ottamalla huomioon 
myös perheenjäsenten työpanos viljelijälle 
kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

Or. it

Tarkistus 777
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä 
50 prosenttia viljelijän edellisvuonna 
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ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

tosiasiallisesti maksamista ja ilmoittamista
palkoista, verot ja työnantajamaksut 
mukaan luettuina, viljelijälle kuuluvasta 
suorien tukien kokonaismäärästä ottamatta 
huomioon tämän asetuksen III osaston 2 
luvun mukaisesti myönnettäviä tukia.

Or. fr

Tarkistus 778
George Lyon, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan ottamatta huomioon tämän 
asetuksen III osaston 2 luvun mukaisesti 
myönnettäviä tukia.

Or. en

Perustelu

Ei pidä syrjiä viljelijöitä, joilla on palkattua työvoimaa tai jotka ovat valinneet toisenlaisen 
liiketoimintamallin, kuten kumppanuuden ja/tai alihankkijoiden käytön tietyissä maatilan 
toimissa.

Tarkistus 779
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
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määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat ja suoritukset, verot ja 
työnantajamaksut, perheeseen kuuluva 
työvoima ja ostetut palvelut mukaan 
luettuina, viljelijälle kuuluvasta suorien 
tukien kokonaismäärästä ottamatta 
huomioon tämän asetuksen III osaston 
2 luvun mukaisesti myönnettäviä tukia.

Or. de

Tarkistus 780
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä.

Or. pt

Tarkistus 781
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 

2. Jos jäsenvaltio käyttää 1 kohdassa 
esitettyä mahdollisuutta, edellä olevassa 1 
kohdassa tarkoitettu määrä lasketaan 
vähentämällä viljelijän edellisvuonna 
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työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

tosiasiallisesti maksamat ja ilmoittamat 
palkat, verot ja työnantajamaksut mukaan 
luettuina, viljelijälle kuuluvasta suorien 
tukien kokonaismäärästä ottamatta 
huomioon tämän asetuksen III osaston 2 
luvun mukaisesti myönnettäviä tukia.

Or. en

Tarkistus 782
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja
työnantajamaksut mukaan luettuina, sekä 
jäsenille jaetut voitot, jos kyseessä on 
maatalousosuuskunta, viljelijälle 
kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on ottaa huomioon sellaisten yksittäisten aktiiviviljelijöiden 
työvoimakustannukset, jotka muodostavat kaikille jäsenilleen yhteisesti tukea hakevia 
maatalousosuuskuntia.

Tarkistus 783
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, 
viljelijälle kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
määrä lasketaan vähentämällä viljelijän 
edellisvuonna tosiasiallisesti maksamat ja 
ilmoittamat palkat, verot ja 
työnantajamaksut mukaan luettuina, sekä 
jäsenille jaetut voitot, jos kyseessä on 
maatalousosuuskunta, viljelijälle 
kuuluvasta suorien tukien 
kokonaismäärästä ottamatta huomioon 
tämän asetuksen III osaston 2 luvun 
mukaisesti myönnettäviä tukia.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on sisällyttää asetukseen lauseke, jolla otetaan huomioon sellaisten yksittäisten 
aktiiviviljelijöiden työvoimakustannukset, jotka muodostavat kaikille jäsenilleen yhteisesti 
tukea hakevia maatalousosuuskuntia.

Tarkistus 784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 785
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ehdotus poistaa 3 kohta vastaa tavoitetta yksinkertaistaa ja helpottaa tukikattojen 
soveltamista, sillä "horisontaalisen" asetuksen 62 artiklassa on jo vaikutusten välttämistä 
koskeva lauseke.

Tarkistus 786
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pyydämme säännöksen poistamista, koska säännöksen kiertämistä koskevan lausekkeen 
noudattamisesta odotetaan vaikeuksia (ja pitäen mielessä, että maanviljelijöiden aikeiden 
seuranta on usein mahdotonta).
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Tarkistus 787
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 788
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijöille, joiden on 
vahvistettu tämän komission 
asetusehdotuksen julkaisupäivästä 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan vaikutusten välttämiseksi.

3. Jos jäsenvaltio päättää käyttää 1 
kohdassa esitettyä mahdollisuutta, sen on 
varmistettava, että tukea ei makseta 
viljelijöille, joiden on vahvistettu tämän 
komission asetusehdotuksen 
julkaisupäivästä keinotekoisesti luoneen 
edellytykset tämän artiklan vaikutusten 
välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 789
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tukien asteittaisesta vähentämisestä 
muodostuvien määrien on jäätävä siihen 
jäsenvaltioon ja sille alueelle, jolta se on 
peräisin, ja voidaan käyttää asetuksen 
(EU) N:o [...] RDR mukaisten toimien 
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 790
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komission teksti Tarkistus

Tukien asteittaisesta vähentämisestä 
muodostuvien määrien on jäätävä siihen 
jäsenvaltioon ja sille alueelle, jolta se on 
peräisin, ja voidaan käyttää asetuksen 
(EU) N:o [...] RDR mukaisten toimien 
rahoittamiseen.

Or. en

Perustelu

Olosuhteet on selvennettävä, kun kaksi eri viljelijää voi käyttää samaa lohkoa suoria tukia ja 
esimerkiksi maaseudun kehittämistukia hakiessaan.

Tarkistus 791
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena tässä 
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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. 
Jäsenvaltio voi päättää osoittaa tämän 
tuen käytettäväksi asetuksen (EU) N:o 
[RDR] mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin tai 
käyttää sen ensimmäisen pilarin puitteissa 
suorina tukina tai tuotantosidonnaisina 
tukina vaikeuksissa oleville aloille tämän 
asetuksen mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Tämä kohta perustuu komission ehdotuksen 7 artiklan 2 kohtaan, johon tehdään muutoksia.

Tarkistus 792
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kunkin jäsenvaltion saataville 
asetetaan vuosittain unionin tukena tässä 
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. 
Jäsenvaltio voi päättää osoittaa tämän 
tuen käytettäväksi asetuksen (EU) N:o 
[RDR] mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin tai 
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käyttää sen ensimmäisen pilarin puitteissa 
suorina tukina tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella lisätään uusi 3 kohta, jonka sisältö perustuu alun perin 7 artiklan 2 kohtaan ja 
jota perustellaan kyseiseen artiklaan tehdyssä tarkistuksessa. Tarkistuksella muutetaan 
kuitenkin tukikattojen perusteella saatujen varojen käyttöä koskevaa näkökohtaa, sillä 
jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää näiden varojen käytöstä.

Tarkistus 793
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, 
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le 
Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Määrät, jotka vähennetään tämän 
artiklan täytäntöönpanemiseksi, jäävät 
jäsenvaltioon tai alueelle, jossa ne 
vähennettiin, ja jäsenvaltio voi 
harkintansa mukaan käyttää ne 
kansalliseen varantoon tai maaseudun 
kehittämisohjelmiin.
Kun jäsenvaltio tai alue päättää osoittaa 
tukikatosta varoja maaseudun 
kehittämisohjelmiin, on sovellettava 
yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 794
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat osoittaa 1 kohdan 
soveltamisen perusteella vähennettävät 
määrät III osaston 4 luvun mukaisiin 
"tukiin nuorille viljelijöille" tai IV 
osaston mukaisiin tuotantosidonnaisiin 
tukiin tai maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien maatalouden 
ympäristötoimien rahoitukseen.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella lisätään uusi kohta, jonka sisältö perustuu alun perin 7 artiklan 2 kohtaan ja 
jota perustellaan kyseiseen artiklaan tehdyssä tarkistuksessa. Tarkistuksella muutetaan 
kuitenkin tukikattojen perusteella saatujen varojen käyttöä koskevaa näkökohtaa, sillä 
jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää näiden varojen käytöstä.

Tarkistus 795
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän artiklan soveltamisen jälkeen 
käyttämättä jääneiden varojen olisi 
ensimmäisen pilarin mukaisesti jäätävä 
kyseiselle jäsenvaltiolle, joka voisi 
vaihtoehtoisen rahoituksen puuttuessa 
tukea varoilla työllisyyden turvaamiseksi 
aloja, jotka ovat oikeutettuja tuotantoon 
liittyvään tukeen.

Or. bg

Tarkistus 796
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl



AM\907853FI.doc 91/165 PE492.792v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Progressiivisista vähennyksistä tai 
leikkauksista saatavat mahdolliset varat 
jäävät sille alueelle tai siihen 
jäsenvaltioon, josta ne saadaan, ja varat 
käytetään siellä toiseen pilariin sisältyviin 
toimiin.

Or. de

Tarkistus 797
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden ja maatalousalan 
toimivaltaa omaavien institutionaalisten 
alueiden saataville asetetaan Euroopan 
unionin tukena tässä artiklassa 
tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 
tulo maatalousrahastosta rahoitettavaan 
maaseudun kehittämiseen. Tämä tuki on 
käytettävä samassa valtiossa tai samalla 
alueella, josta kyseiset varat ovat peräisin, 
asetuksen (EU) N:o [...] [FDR] 
mukaisesti. Tukikatto on liitteessä II 
esitettyjen kansallisten enimmäismäärien, 
joihin lisätään 44 artiklan mukaisesti 
käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 
esitettyjen enimmäisnettomäärien välinen 
erotus.

Or. es

Tarkistus 798
Diane Dodds
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tukien asteittaisesta vähentämisestä 
muodostuvien määrien on jäätävä siihen 
jäsenvaltioon ja sille alueelle, jolta se on 
peräisin, ja voidaan käyttää asetuksen 
(EU) N:o [...] RDR mukaisten toimien 
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 799
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun viljelijä on laillisesti rekisteröity 
voittoa 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, 
myönnettyyn suoraan tukeen ei sovelleta 1 
kohdan vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Tietyntyyppiset suuret voittoa tavoittelemattomat ja maata omistavat järjestöt hallinnoivat 
useita maatiloja tavoitteenaan turvata entistä kestävämpi ja ympäristöystävällisempi 
lähestymistapaa maatalouteen. Näin yksinkertaistetaan liian raskaita hallinnollisia 
vaatimuksia niin edunsaajien kuin kansallisten maksajavirastojen osalta. Lisäksi siitä olisi 
hyötyä EU:lle nykyisten ympäristötavoitteiden toteuttamiskustannusten vähenemisen kautta.
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Tarkistus 800
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos asetuksen (EU) N:o […] 
[yhteinen markkinajärjestely] 106 artiklan 
nojalla hyväksytty tuottajajärjestö hakee 
ja saa jäsentensä nimissä ja puolesta 
suoria tukia, laskelmassa, jossa 
sovelletaan vähennystä ja ylärajaa, 
otetaan huomioon kyseisen 
tuottajajärjestön tuottajajäsenten 
lukumäärä.

Or. fr

Tarkistus 801
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän artiklan soveltamisen jälkeen 
käyttämättä jääneiden varojen olisi 
ensimmäisen pilarin mukaisesti jäätävä 
kyseiselle jäsenvaltiolle, jossa niitä 
voitaisiin käyttää voimaperäisten alojen ja 
kotieläintuotannon tukemiseen 
tuotantosidonnaisten tukien avulla 
täydentäen uusille jäsenvaltioille 
suunniteltuja kynnyssummia kansallisten 
suorien tukien enimmäismäärillä.

Or. bg

Tarkistus 802
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos tuen saajana on osuuskunta tai 
tuottajajärjestö.

Or. pt

Tarkistus 803
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten hehtaarien lukumäärää 
vastaavasta pinta-alasta, josta viljelijä on 
jättänyt III osaston 1 luvun mukaisesti 
perustukea koskevan hakemuksen, 
voidaan tehdä muita suoria tukia ja tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuulumattomia 
tukia koskeva hakemus, jollei tässä 
asetuksessa toisin säädetä.

Viljelijä voi saada tämän asetuksen 
mukaista suoraa tukea, vaikka toinen 
hakija saisi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuulumattomia tukia 
samojen tukikelpoisten hehtaarien osalta, 
kunhan tukikelpoisuusvaatimukset 
täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Olosuhteet on selvennettävä, kun kaksi eri viljelijää voi käyttää samaa lohkoa suoria tukia ja 
esimerkiksi maaseudun kehittämistukia hakiessaan.

Tarkistus 804
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten hehtaarien lukumäärää Tukikelpoisten hehtaarien lukumäärää 
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vastaavasta pinta-alasta, josta viljelijä on 
jättänyt III osaston 1 luvun mukaisesti 
perustukea koskevan hakemuksen, voidaan 
tehdä muita suoria tukia ja tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuulumattomia tukia 
koskeva hakemus, jollei tässä asetuksessa 
toisin säädetä.

vastaavasta pinta-alasta, josta viljelijä on 
jättänyt III osaston 1 luvun mukaisesti 
perustukea koskevan hakemuksen, voidaan 
tehdä muita suoria tukia ja tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuulumattomia tukia 
koskeva hakemus, jollei tässä asetuksessa 
toisin säädetä. Viljelijä voi saada tämän 
asetuksen mukaista suoraa tukea, vaikka 
toinen hakija saisi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuulumattomia tukia 
samojen tukikelpoisten hehtaarien osalta, 
kunhan tukikelpoisuusvaatimukset 
täyttyvät.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että viljelijä voi saada ensimmäisen pilarin suoraa tukea, vaikka toinen 
hakija saisi tukea toisen pilarin järjestelmistä (esim. maatalouden ympäristöohjelma tai ANC) 
samojen maalohkojen osalta.

Tarkistus 805
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viljelijä voi saada tämän asetuksen 
mukaista suoraa tukea, vaikka toinen 
hakija saisi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuulumattomia tukia 
samojen tukikelpoisten hehtaarien osalta, 
kunhan tukikelpoisuusvaatimukset 
täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Olosuhteet on selvennettävä, kun kaksi eri viljelijää voi käyttää samaa lohkoa suoria tukia ja 
esimerkiksi maaseudun kehittämistukia hakiessaan.
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Tarkistus 806
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viljelijä voi saada tämän asetuksen 
mukaista suoraa tukea, vaikka toinen 
hakija saisi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuulumattomia tukia 
samojen tukikelpoisten hehtaarien osalta, 
kunhan tukikelpoisuusvaatimukset 
täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Selvennetään tilannetta, kun kaksi eri viljelijää voi käyttää samaa lohkoa suoria tukia ja 
esimerkiksi maaseudun kehittämistukia hakiessaan.

Tarkistus 807
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viljelijä voi saada tämän asetuksen 
mukaista suoraa tukea, vaikka toinen 
hakija saisi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuulumattomia tukia 
samojen tukikelpoisten hehtaarien osalta, 
kunhan tukikelpoisuusvaatimukset 
täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 808
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen 
enää käytettävissä suoriin tukiin.

Poistetaan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.
Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä on sama kaikkina ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Or. en

Perustelu

Pilarien välinen jousto vääristää jäsenvaltioiden välistä kilpailua.

Tarkistus 809
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 

Poistetaan.
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lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen 
enää käytettävissä suoriin tukiin.

Or. en

Tarkistus 810
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
20 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin. Asetuksen 
(EU) N:o [...] [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavien 
maaseudun kehittämisohjelmien 
toimenpiteisiin siirrettyihin lisävaroihin ei 
sovelleta yhteisrahoitusta.

Or. en

Tarkistus 811
Christel Schaldemose

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

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2012–2019
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti EAFRA:sta rahoitettavien 
maaseudun kehittämisohjelmien 
toimenpiteisiin ilman yhteisrahoitusta. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

Or. en

Tarkistus 812
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville tämän 
asetuksen liitteessä II esitettyinä
kalenterivuosina 2014–2019 käytettäväksi 
lisätukea asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin. Siirretyt varat 
katetaan kokonaan maaseudun 
autioitumisen ja maataloustoiminnan ja 
erityisesti ympäristöystävällisen viljelyn 
vähenemisen estämistä koskevasta YMP:n 
talousarviosta asetuksen (EU) N:o [RDR] 
5 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjen 
maaseudun kehittämistä koskevien 
painopistealueiden mukaisesti.

Or. pt
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Tarkistus 813
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
20 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

Or. en

Perustelu

Toinen pilari on paljon tehokkaampi ja vaikuttavampi YMP-varojen käytössä. Se takaa, että 
varat ohjataan yhteiskuntaa laajalti hyödyttävään toimintaan, vastaamaan 
maaseutuyhteisöjen kokemiin sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöä koskeviin huoliin, joten 
jäsenvaltioiden olisi voitava lisätä sen menoja.

Tarkistus 814
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
20 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
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enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

Or. en

Tarkistus 815
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
20 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

Or. pl

Tarkistus 816
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
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esitetystä kalenterivuosien 2014–2019
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen 
enää käytettävissä suoriin tukiin.

esitetystä kalenterivuosien 2014–2020
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin, jotka 
on tarkoitettu maanviljelijöille tai 
maanviljelijäryhmille. Jäsenvaltiot voivat 
nostaa tätä prosenttiosuutta vähitellen 
tämän kauden aikana.

Or. fr

Tarkistus 817
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2020
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena viljelijöille tai viljelijöiden 
ryhmille asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin ja siihen 
sovelletaan yhteisrahoitusta.

Or. en

Tarkistus 818
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin ja siihen 
sovelletaan yhteisrahoitusta.

Or. en

Tarkistus 819
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin, joiden 
yhteisrahoituksesta jäsenvaltio vastaa 
kyseisessä jäsenvaltiossa maaseudun 
kehittämisohjelmaan sovellettavalla 
osuudella. Vastaava määrä ei ole tämän 
jälkeen enää käytettävissä suoriin tukiin.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 820
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
20 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Siirretyt varat kuuluvat kokonaan 
yhteisrahoituksen piiriin, eikä vastaava
määrä ole varojen uudelleen jakamisen 
vuoksi tämän jälkeen enää käytettävissä 
suoriin tukiin.

Or. de

Tarkistus 821
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
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vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin. 
Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät tätä 
lisätukea maaseudun kehittämisohjelmiin, 
on yhteisrahoitettava mahdollisia varoja 
asetuksessa (EU) N:o [...] [RDR] 
säädetyllä osuudella.

Or. en

Tarkistus 822
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.
Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät tätä 
lisätukea maaseudun kehittämisohjelmiin, 
on yhteisrahoitettava mahdollisia varoja 
asetuksessa (EU) N:o [...] [RDR] 
säädetyllä osuudella.

Or. en
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Tarkistus 823
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin, joiden 
yhteisrahoituksesta jäsenvaltio vastaa 
kyseisessä jäsenvaltiossa maaseudun 
kehittämisohjelmaan sovellettavalla 
osuudella. Vastaava määrä ei ole tämän 
jälkeen enää käytettävissä suoriin tukiin.

Or. en

Tarkistus 824
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää asettaa saataville 
enintään 20 prosenttia tämän asetuksen 
liitteessä II esitetystä kalenterivuosien 
2014–2019 vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia lieventäviin toimenpiteisiin,
jos ne eivät onnistu täyttämään 
ilmastonmuutosta ja uusiutuvaa energiaa 
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koskevia velvoitteitaan. Vastaava määrä ei 
ole tämän jälkeen enää käytettävissä 
suoriin tukiin.

Or. en

Tarkistus 825
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Jäsenvaltiot voivat jakaa tämän määrän 
alueellisiin enimmäismääriin. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

Or. en

Tarkistus 826
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 

1. Jäsenvaltio tai alue voi päättää ennen 1 
päivää elokuuta 2013 asettaa saataville 
enintään 10 prosenttia tämän asetuksen 
liitteessä II esitetystä kalenterivuosien 
2014–2019 vuotuisista kansallisista 
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enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

Or. en

Tarkistus 827
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 ja samana päivänä myös 
seuraavina vuosina asettaa saataville 
enintään 10 prosenttia tämän asetuksen 
liitteessä II esitetystä kaikkien
kalenterivuosien 2014–2019 vuotuisista 
kansallisista enimmäismääristään 
käytettäväksi lisätukena asetuksen (EU) 
N:o [RDR] mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot tarvitsevat lisää joustovaraa sen osalta, koska päätökset jouston käytöstä ja 
varojen siirrosta suorien tukien kansallisista enimmäismääristä maaseudun 
kehittämisohjelmiin on tehtävä. Jos jäsenvaltiot voivat tehdä päätöksen vuosittain, ne pystyvät 
vastaamaan todellisiin tarpeisiin ja maaseudun kehittämisen painopistealoihin. Näin 
vältetään myös rahoituskauden alussa tehtävät päätökset, joissa joko yli- tai aliarvioidaan 
tulevat tarpeet.
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Tarkistus 828
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen vuotuisten 
enimmäismäärien osuus voi olla 
korkeintaan viisi prosenttia niissä 
jäsenvaltioissa, jotka päättävät olla 
soveltamatta tai soveltaa vain osittain 
tämän asetuksen III osaston 3 luvun 
mukaista tukea alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.

Or. es

Tarkistus 829
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena maaseudun kehittämiseen 
tämän asetuksen mukaisesti. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin.

Or. it

Tarkistus 830
Wojciech Michał Olejniczak



PE492.792v01-00 110/165 AM\907853FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

Osaa ensimmäisessä alakohdassa 
mainituista vuotuisista enimmäismääristä 
voidaan lisätä korkeintaan 5 yksikköä 
jäsenvaltioissa, jotka päättävät olla 
käyttämättä tai käyttävät vain osaa tuista 
alueilla, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tämän asetuksen 
III osaston 3 luvun perusteella.

Or. pl

Tarkistus 831
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan mukaisesti 
maaseuturahastoon siirretyt varat 
yhteisrahoitetaan asetuksen (EU) N:o [...] 
[RDR] mukaisella yleisellä 
rahoitusosuudella.

Or. en

Perustelu

Kaikkiin ensimmäisestä toiseen pilariin jouston kautta siirrettäviin varoihin on liityttävä 
yhteisrahoitusvaatimus keskeisten maaseuturahastovarojen tavoin.

Tarkistus 832
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
maaseudun kehittämisohjelmien 
toimenpiteisiin siirrettyihin lisävaroihin ei 
sovelleta yhteisrahoitusta.

Or. en

Tarkistus 833
George Lyon, Phil Bennion

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

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio käyttää 20 artiklan 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, se voi päättää soveltaa 
erilaisia joustoa koskevia määriä eri 
alueilla puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

Or. en

Tarkistus 834
Elisabeth Köstinger

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

Komission teksti Tarkistus

Varoihin, jotka siirretään 
maaseuturahastoon 14 artiklan 
mukaisesti, sovelletaan asetuksen (EU) 
ELER/xxxx 65 artiklan 3 kohdan nojalla 
yhtenäistä rahoitusosuutta.

Or. de
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Perustelu

Varoihin, jotka siirretään joustovaran yhteydessä maaseuturahastoon, on sovellettava 
johdonmukaisuuden vuoksi samaa rahoitusosuutta kuin muihin maaseuturahaston 
toimenpiteisiin.

Tarkistus 835
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
14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Belgia, Tanska, Ranska, Saksa, Irlanti, 
Italia, Alankomaat, Espanja, Ruotsi ja 
Yhdistynyt kuningaskunta voivat ennen 
1 päivää elokuuta 2013 päättää kasvattaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
vuotuisten enimmäismääriensä osuutta 
enintään 10 prosenttiyksiköllä.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioilla, kuten esimerkiksi Italialla, on oltava mahdollisuus hyötyä suuremmasta 
joustovarasta I ja II pilarin välillä.

Tarkistus 836
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 33 artiklaa 
sovellettaessa kohdentamattomat varat 
siirretään kyseisessä jäsenvaltiossa 
maaseuturahastosta rahoitettavien 
maaseudun kehittämisohjelmien 
toimenpiteisiin, jotka suunnataan 
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viljelijöihin tai näiden ryhmiin. Näiden 
varojen siirto luetaan 1 kohdassa 
esitettyyn 10 prosentin siirron 
enimmäismäärään.

Or. en

Tarkistus 837
George Lyon, Phil Bennion

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä ensimmäisessä, toisessa ja 
kolmannessa alakohdassa tarkoitetut 
päätökset eivät saa johtaa siihen, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
kansallisesta enimmäismäärästä 
siirretään yhteensä enemmän kuin 
15 prosenttia. Päätöksistä on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuna päivämääränä.

Or. en

Perustelu

Esittelijän ehdottamat jopa 20 prosentin siirrot vääristäisivät liikaa viljelijöiden kaikkialla 
unionissa saamaa tukea. Vaarana olisi, että jotkut viljelijät joutuisivat epäsuotuisaan 
asemaan kansallisuutensa perusteella. Enimmäismäärän on oltava 15 prosenttia.

Tarkistus 838
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitettuna päivämääränä.

Or. en

Tarkistus 839
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 840
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.

Ensimmäisessä alakohdassa ja 
ensimmäisessä a alakohdassa 
tarkoitetuista päätöksistä on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitettuna päivämääränä.

Or. pl

Tarkistus 841
Izaskun Bilbao Barandica

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.

Edellisissä alakohdissa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.

Or. es

Tarkistus 842
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään 1 päivänä elokuuta kyseistä 
kalenterivuotta edeltävänä vuonna.

Or. en

Tarkistus 843
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä on sama kaikkina ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 844
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä on sama kaikkina ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 845
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä on sama kaikkina ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 846
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä on sama kaikkina ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
prosenttimäärä on sama kaikkina 2017 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuina vuosina. Jäsenvaltio voi 
kuitenkin 1 päivään elokuuta 2017 
mennessä ilmoittaa eri prosenttimäärän 
vuosille 2018 ja 2019.

Or. en
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Tarkistus 847
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä on sama kaikkina ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä voi vaihdella vuosittain 
ensimmäisessä alakohdassa määritetyn 
enimmäismäärän rajoissa.

Or. en

Tarkistus 848
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä on sama kaikkina ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä voi nousta asteittain tai olla sama 
kaikkina ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuina vuosina.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus lisätä asteittain vuotuisia siirtoja ensimmäisestä pilarista toiseen voi olla hyvin 
tehokas.

Tarkistus 849
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitetut 
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määrä on sama kaikkina ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

määrät voivat vaihdella ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että joustoa koskevia määriä voidaan soveltaa eri tavoin jäsenvaltion eri 
alueilla. Ensimmäisestä pilarista toiseen tehtävien siirtojen määrien ei tarvitse olla samat 
joka vuosi, kun eriävät määrät suunnitellaan ja niistä ilmoitetaan ennen 1 päivää elokuuta 
2013.

Tarkistus 850
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä on sama kaikkina ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Edellisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
määrä on sama kaikkina ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Or. es

Tarkistus 851
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 20 artiklaa 
sovellettaessa jäsenvaltiot voivat asettaa 
nämä summat alueiden saataville 
maaseuturahaston osalta vahvistetun 
enimmäismäärän jakamiselle asetettujen 
objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien 
mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Jos maaseudun kehittämiseen varataan varoja, on aiheellista varmistaa, että ne jaetaan 
toisen pilarin osalta vahvistettujen jakoperusteiden mukaisesti. Tämän järjestelmän pitäisi 
olla joustava. Alueiden voisi olla järkevää kohdentaa osa varoista omiin maaseudun 
kehittämisohjelmiinsa alakohtaisten politiikkojen täytäntöön panemiseksi.

Tarkistus 852
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Soveltaessaan tämän asetuksen 
20 artiklaa jäsenvaltiot voivat asettaa 
alueiden saataville ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitettu summa, joka jaetaan 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

Or. it

Perustelu

Osoitettaessa varoja maaseudun kehittämiseen varojen jakamisen on tapahduttava 
puolueettomin ja syrjimättöminä perustein mahdollistamalla joustavuus varojen jakamisessa 
alueiden kesken.

Tarkistus 853
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 5 

Poistetaan.
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prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–
2020 rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen 
enää käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.
Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
prosenttimäärä on sama kaikkina 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuina vuosina.

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 854
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 5 
prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–
2020 rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen 

Poistetaan.
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enää käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.
Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
prosenttimäärä on sama kaikkina 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuina vuosina.

Or. en

Perustelu

Pilarien välinen jousto vääristää jäsenvaltioiden välistä kilpailua.

Tarkistus 855
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 5 
prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–
2020 rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista.
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen 
enää käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Käänteisellä mukauttamisella toisesta pilarista ensimmäiseen olisi kielteinen vaikutus 
maaseudun kehittämisen rahoitukseen siellä, missä sitä todella tarvitaan.

Tarkistus 856
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat ennen 1 päivää
elokuuta 2013 päättää asettaa saataville 
tämän asetuksen mukaisina suorina tukina 
enintään 5 prosenttia asetuksen (EU) N:o 
[RDR] mukaisesti maaseuturahastosta 
vuosina 2015–2020 rahoitettavien 
maaseudun kehittämisohjelmien 
toimenpiteisiin tarkoitetuista 
tukimäärärahoista. Vastaava määrä ei ole 
tämän jälkeen enää käytettävissä 
tukitoimenpiteisiin maaseudun 
kehittämisohjelmissa.

2. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää
elokuuta 2013 päättää asettaa saataville 
tämän asetuksen mukaisina suorina tukina 
enintään 5 prosenttia asetuksen (EU) N:o 
[RDR] mukaisesti maaseuturahastosta 
vuosina 2015–2020 rahoitettavien 
maaseudun kehittämisohjelmien 
toimenpiteisiin tarkoitetuista 
tukimäärärahoista, jos vähimmäismäärä, 
joka on 20 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästä, on edelleen 
käytettävissä maatalousrahastossa. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. de

Tarkistus 857
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
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suorina tukina vuosina enintään 
5 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

suorina tukina vuosina enintään 
15 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. ro

Tarkistus 858
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
5 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
10 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. es

Perustelu

Ensimmäisen pilarin varoilla voidaan auttaa lieventämään epätasapainoa, jota suorien tukien 
mallin muutos aiheuttaa monissa jäsenvaltioissa, joiden on luovuttava aiemmista 
viitetiedoista ja siirryttävä kiinteän tuen malliin valtio- tai aluetasolla. Muun muassa nuoria 
viljelijöitä ja epäsuotuisia alueita koskevat toimenpiteet siirtyvät nyt myös ensimmäiseen 
pilariin. Näin ollen on perusteltua, että ensimmäisen pilarin rahoitusta voidaan vahvistaa, jos 
jäsenvaltio niin päättää.
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Tarkistus 859
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
5 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
10 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. bg

Tarkistus 860
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
5 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
10 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
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tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. es

Perustelu

Ensimmäisen pilarin varoilla voidaan auttaa lieventämään epätasapainoa, jota suorien tukien 
mallin muutos aiheuttaa monissa jäsenvaltioissa, joiden on luovuttava aiemmista 
viitetiedoista ja siirryttävä kiinteän tuen malliin valtio- tai aluetasolla.

Tarkistus 861
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää ennen 1 
päivää elokuuta 2013 asettaa saataville 
tämän asetuksen mukaisina suorina tukina 
vuosina enintään 5 prosenttia asetuksen 
(EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää ennen 1 
päivää elokuuta 2013 asettaa saataville 
tämän asetuksen mukaisina suorina tukina 
vuosina enintään 10 prosenttia asetuksen 
(EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. pl

Tarkistus 862
Maria do Céu Patrão Neves

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

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
5 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
10 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. pt

Tarkistus 863
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 5 
prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 5 
prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista, sillä 
ehdolla, että maaseuturahastoon jää 
saataville vähimmäismäärä. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. en
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Tarkistus 864
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 5 
prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta tai tarvittaessa niiden 
alueet voivat päättää asettaa saataville 
tämän asetuksen mukaisina suorina tukina 
vuosina enintään 5 prosenttia asetuksen 
(EU) N:o [RDR] mukaisesti 
maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. es

Perustelu

Jos näitä kahta pilaria soveltaa jokin alue, oikeus päättää varojen siirtämisestä niiden välillä 
kuuluu sille. Jos jäsenvaltio päättä soveltaa vain osittain ensimmäiseen pilariin kuuluvaa 
tukea alueille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, kyseisen jäsenvaltion tai 
alueen on voitava siirtää käyttämättömät varat toiseen pilariin.

Tarkistus 865
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alueellisen täytäntöönpanon yhteydessä 
jokaisella alueella voidaan soveltaa eri 
prosenttimääriä.
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Or. en

Perustelu

Alueellisen täytäntöönpanon yhteydessä alueilla olisi oltava mahdollisuus tehdä omat 
päätöksensä pilareiden välillä tehtävien siirtojen määristä.

Tarkistus 866
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää 1 päivään 
elokuuta 2015 tai 1 päivään elokuuta 
2017 mennessä tarkistaa tässä artiklassa 
tarkoitettua päätöstään seuraavan vuoden 
osalta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava enemmän joustovaraa - myös mahdollisuus tarkistaa päätöstä -
varojen siirtämisessä pilarista toiseen. Ympäristöedut ovat paremmin saavutettavissa toisen 
pilarin kohdennettujen toimenpiteiden kautta.

Tarkistus 867
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää antaa 
1 kohdassa mainitun enimmäismäärän 
sekä käyttämättä jääneet varat 
käytettäviksi lisätukena tunnustettujen 
tuottajajärjestöjen toimeenpanemien 
toimien rahoittamiseksi asetuksen (EU) 
N:o [yhteisiä markkinajärjestelyjä 
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koskeva asetus] nojalla.

Or. pt

Tarkistus 868
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Jäsenvaltiossa myöntämättä jääneet 
suoriin tukiin liittyvät varat on käytettävä 
maaseuturahastosta rahoitettavien 
maaseudun kehittämisohjelmien 
toimenpiteiden tukemiseen kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. pt

Tarkistus 869
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Uudelleentarkastelu

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

Or. fr
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Tarkistus 870
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Komission on uuden YMP:n 
arvioimiseksi toteutettava uudistusten 
täytäntöönpanon sekä niiden 
ympäristövaikutusten ja 
maataloustuotantoon kohdistuvien 
vaikutusten tarkistus vuoden 2017 
loppuun mennessä.

Or. en

Tarkistus 871
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Käyttämättä jääneet varat

Asetuksen (EU) N:o DP/2012 
soveltamisen jälkeen käyttämättä 
jääneiden varojen olisi ensimmäisen 
pilarin mukaisesti jäätävä kyseiselle 
jäsenvaltiolle, jossa niitä voitaisiin käyttää 
voimaperäisten alojen ja 
kotieläintuotannon tukemiseen 
tuotantosidonnaisten tukien muodossa 
täydentäen uusille jäsenvaltioille 
suunniteltuja kynnyssummia kansallisten 
suorien tukien enimmäismäärillä.

Or. bg
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Tarkistus 872
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
15 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 b artikla
Käyttämättä jääneet varat

Asetuksen (EU) N:o DP/2012 
soveltamisen jälkeen käyttämättä 
jääneiden varojen olisi ensimmäisen 
pilarin mukaisesti jäätävä kyseiselle 
jäsenvaltiolle, joka voisi vaihtoehtoisen 
rahoituksen puuttuessa tukea varoilla 
työllisyyden turvaamiseksi aloja, jotka 
ovat oikeutettuja tuotantoon liittyvään 
tukeen.

Or. bg

Tarkistus 873
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Suorien tukien asteittainen käyttöönotto

Bulgariassa ja Romaniassa 33, 35, 37, 39 
ja 51 artiklassa tarkoitetut tukien 
kansalliset enimmäismäärät vahvistetaan 
vuosina 2014 ja 2015 liitteessä V olevassa 
A kohdassa esitettyjen määrien 
perusteella.

Or. bg
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Tarkistus 874
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Bulgaria ja Romania voivat vuosina 
2014 ja 2015 täydentää kansallisilla 
suorilla tuilla III osaston 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä
myönnettyjä tukia ja Bulgaria lisäksi IV 
osaston 2 luvussa tarkoitetun puuvillan 
lajikohtaisen tuen osalta myönnettyjä tukia.

1. Bulgaria ja Romania voivat vuosina 
2014 ja 2015 täydentää kansallisilla 
suorilla tuilla III osaston 1 luvussa 
tarkoitetussa tilatukijärjestelmässä
myönnettyjä tukia ja Bulgaria lisäksi IV 
osaston 2 luvussa tarkoitetun puuvillan 
lajikohtaisen tuen osalta myönnettyjä tukia.

Or. en

Tarkistus 875
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Perustukijärjestelmää täydentävien 
kansallisten suorien tukien kokonaismäärä, 
joka voidaan myöntää vuosien 2014 ja 
2015 osalta, ei saa ylittää liitteessä V 
olevassa B kohdassa kullekin vuodelle 
vahvistettuja määriä.

2. Tilatukijärjestelmää täydentävien 
kansallisten suorien tukien kokonaismäärä, 
joka voidaan myöntää vuosien 2014 ja 
2015 osalta, ei saa ylittää liitteessä V 
olevassa B kohdassa kullekin vuodelle 
vahvistettuja määriä.

Or. en

Tarkistus 876
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Bulgariassa puuvillan lajikohtaista Poistetaan.
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tukea täydentävien kansallisten suorien 
tukien kokonaismäärä ei saa ylittää 
liitteessä V olevassa C kohdassa kullekin 
mainitussa liitteessä tarkoitetulle vuodelle 
vahvistettuja määriä.

Or. en

Tarkistus 877
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 3

Komission teksti Tarkistus

PERUSTUKIJÄRJESTELMÄ JA 
SIIHEN LIITTYVÄT TUET

TILATUKIJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN 
LIITTYVÄT TUET

Or. en

Tarkistus 878
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 3 – 1 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Perustukijärjestelmä Tilatukijärjestelmä

Or. en

Tarkistus 879
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 3 – 1 luku – 1 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Perustukijärjestelmän perustaminen Tilatukijärjestelmän perustaminen
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Or. en

Tarkistus 880
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustukijärjestelmässä voidaan 
maksaa tukea viljelijälle, joka tämän 
asetuksen mukaisia tukioikeuksia 
myönnettäessä saa niitä 21 artiklan 
mukaisesti ensimmäisen kerran, 23 artiklan 
mukaisesti kansallisesta varannosta tai 27 
artiklan mukaisesti siirron kautta.

1. Jäsenvaltiot päättävät 
perustukijärjestelmän asettamisesta 
viljelijöiden saataville yhdellä seuraavista 
tavoista:

a) viljelijälle, joka on saanut asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti tukea tilatukijärjestelmästä tai 
b) viljelijälle, joka tämän asetuksen 
mukaisia tukioikeuksia myönnettäessä saa 
niitä 21 artiklan mukaisesti ensimmäisen 
kerran.
Viljelijä voi tämän asetuksen mukaisesti 
saada tukioikeuksia myös 23 artiklan 
mukaisesti kansallisesta varannosta tai 27 
artiklan mukaisesti siirron kautta.

Or. en

Tarkistus 881
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustukijärjestelmässä voidaan maksaa 
tukea viljelijälle, joka tämän asetuksen 
mukaisia tukioikeuksia myönnettäessä saa 
niitä 21 artiklan mukaisesti ensimmäisen 

1. Perustukijärjestelmässä voidaan maksaa 
tukea viljelijälle, joka tämän asetuksen 
mukaisia tukioikeuksia myönnettäessä saa 
niitä 21 artiklan mukaisesti ensimmäisen 
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kerran, 23 artiklan mukaisesti kansallisesta 
varannosta tai 27 artiklan mukaisesti 
siirron kautta.

kerran, 23 artiklan mukaisesti kansallisesta 
varannosta tai 27 artiklan mukaisesti 
siirron kautta, tai joka on saanut 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti tukea 
tilatukijärjestelmästä, edellyttäen että 
tukioikeuksien voimassaolo ei ole 
päättynyt 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla, jotka ovat panneet tilantukijärjestelmää varten täytäntöön alueellisen mallin 
kokonaisuudessaan tai osittain, olisi oltava mahdollisuus säilyttää nykyiset tukioikeudet. Se, 
ettei näissä jäsenvaltioissa tarvitse myöntää uusia tukia, johtaisi merkittävään 
yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 882
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustukijärjestelmässä voidaan maksaa 
tukea viljelijälle, joka tämän asetuksen 
mukaisia tukioikeuksia myönnettäessä saa
niitä 21 artiklan mukaisesti ensimmäisen 
kerran, 23 artiklan mukaisesti kansallisesta 
varannosta tai 27 artiklan mukaisesti 
siirron kautta.

1. Perustukijärjestelmässä voidaan maksaa 
tukea viljelijälle, joka asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisia palkkio-oikeuksia tai tämän 
asetuksen mukaisia tukioikeuksia 
myönnettäessä saa niitä 21 artiklan 
mukaisesti ensimmäisen kerran, 23 artiklan 
mukaisesti kansallisesta varannosta tai 27 
artiklan mukaisesti siirron kautta.

Or. fr

Perustelu

Näitä oikeuksia ei sovelleta nykyisin suureen määrään tukikelpoisia hehtaareja. Uusien 
tukioikeuksien luomista vuonna 2014 kaikkien tukikelpoisten alueiden kattamiseksi on 
vältettävä, sillä se mahdollistaa perustuen pääomittamisen kiinteistöomaisuuteen. Viljelijät 
hyötyvät perustuesta vain, jos oikeuksien määrä on tukikelpoista kokonaisaluetta pienempi. 
Siksi nykyiset oikeudet pitäisi säilyttää.
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Tarkistus 883
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustukijärjestelmässä voidaan maksaa 
tukea viljelijälle, joka tämän asetuksen 
mukaisia tukioikeuksia myönnettäessä saa 
niitä 21 artiklan mukaisesti ensimmäisen 
kerran, 23 artiklan mukaisesti kansallisesta 
varannosta tai 27 artiklan mukaisesti 
siirron kautta.

1. Perustukijärjestelmässä voidaan maksaa 
tukea viljelijälle, joka tämän asetuksen 
mukaisia tukioikeuksia myönnettäessä saa 
niitä 21 artiklan mukaisesti ensimmäisen 
kerran, 23 artiklan mukaisesti kansallisesta 
varannosta, 27 artiklan mukaisesti siirron 
kautta, tai jolla on olemassa olevia 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
tukioikeuksia.

Or. en

Tarkistus 884
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustukijärjestelmässä voidaan 
maksaa tukea viljelijälle, joka tämän 
asetuksen mukaisia tukioikeuksia 
myönnettäessä saa niitä 21 artiklan 
mukaisesti ensimmäisen kerran, 23 artiklan 
mukaisesti kansallisesta varannosta tai 27 
artiklan mukaisesti siirron kautta.

1. Tilatukijärjestelmässä voidaan maksaa 
tukea viljelijälle, joka tämän asetuksen 
mukaisia tukioikeuksia myönnettäessä saa 
niitä 21 artiklan mukaisesti ensimmäisen 
kerran, 23 artiklan mukaisesti kansallisesta 
varannosta tai 27 artiklan mukaisesti 
siirron kautta.

Or. en

Tarkistus 885
Esther Herranz García
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Maidon ja maitotuotteiden, 
naudanlihan sekä lampaan- ja 
vuohenlihan tuottajille, jotka eivät omista 
maata toimintansa harjoittamiseksi, 
voidaan myöntää puolueettomiin ja 
syrjimättömiin perusteisiin perustuvia 
erityisoikeuksia.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon maanomistusoikeuksia (monissa tapauksissa 
karjankasvattaja ei omista maata, jolla toimintaa harjoitetaan) ja maan käyttöä 
karjankasvatukseen. Ehdotukseen on tarpeen lisätä vaihtoehto, jolla ei suljeta pois yhtä osaa 
Euroopan tuotannosta.

Tarkistus 886
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Perustukijärjestelmässä voidaan 
maksaa tukea viljelijälle, jolla on 
tukioikeuksia ja jonka tila sijaitsee 
jäsenvaltiossa, joka on päättänyt 3 
kohdan mukaisesti pitää voimassa olevat 
tukioikeutensa.

Or. en

Perustelu

Tukioikeuksien uudelleenjakaminen aiheuttaa paljon oikeudellisia ja hallinnollisia haasteita, 
esimerkiksi vuokraviljelijöille. Uudelleenjakamisen välttäminen vähentää siis merkittävästi 
hallinnollista taakkaa (kun sitä tarkastellaan seuraavan tarkistuksen yhteydessä).
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Tarkistus 887
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sen estämättä, mitä edellisessä 
kohdassa säädetään, niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka käyttävät 
jäljempänä 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
säädettyä mahdollisuutta, on otettava 
huomioon tilatukijärjestelmässä asetusten 
(EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti saatuihin tukioikeuksiin 
perustuvat määrät.

Or. es

Tarkistus 888
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilatukijärjestelmässä asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti saatujen tukioikeuksien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Uuteen malliin tarvitaan pitempi siirtymäkausi, jotta mahdollistetaan hitaampi vaiheittainen 
käyttöönotto ja varmistetaan ongelmaton siirtyminen.
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Tarkistus 889
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Agnès Le 
Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilatukijärjestelmässä asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti saatujen tukioikeuksien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013.

2. Jäsenvaltiot voivat pitää 31 päivän 
joulukuuta 2013 jälkeen voimassa 
tukioikeudet

– jotka on myönnetty yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmän (SAPS) mukaisesti; 
tai
– kun sovelletaan tilatukijärjestelmää 
alueellisella tai yhdistellyllä tasolla 
tilatukijärjestelmän asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 59 artiklan tai III osaston 
6 luvun mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 890
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilatukijärjestelmässä asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti saatujen tukioikeuksien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 
2013.

2. Tilatukijärjestelmässä asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti saatujen tukioikeuksien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 
2013. Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, voivat 
jäsenvaltiot, jotka soveltavat 31 päivänä 
joulukuuta 2013 tilatukijärjestelmää 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
59 artiklassa vahvistetun alueellisen 
mallin mukaisesti, päättää 1 päivään 
elokuuta 2013 mennessä pitää voimassa 
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asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja/tai 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisesti 
myönnetyt tukioikeudet.

Or. en

Perustelu

On oltava joustoa pitää voimassa olevat tukioikeudet niissä osissa EU:ta, joissa sovelletaan 
alueellista järjestelmää.

Tarkistus 891
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilatukijärjestelmässä asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti saatujen tukioikeuksien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 
2013.

2. Tilatukijärjestelmässä asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti saatujen tukioikeuksien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 
2013. Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot, jotka 
ovat hyödyntäneet asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 […] artiklaa tai asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 47 artiklaa, voivat päättää 
pitää tukioikeudet voimassa.

Or. en

Tarkistus 892
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilatukijärjestelmässä asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti saatujen tukioikeuksien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä 

2. Tilatukijärjestelmässä asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti saatujen tukioikeuksien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä 
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joulukuuta 2013. joulukuuta 2013, ja jäsenvaltioiden on 
myönnettävä tukioikeudet uudelleen.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen voimaan tullessa jaettava tukioikeudet uudelleen. Näin 
taataan tukioikeuksia saaneiden toimijoiden ja järjestelmään uutena tulevien toimijoiden 
yhtäläiset mahdollisuudet.

Tarkistus 893
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilatukijärjestelmässä asetusten (EY) 
N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti saatujen tukioikeuksien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 
2013.

2. Nykyisessä tilatukijärjestelmässä
asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 
73/2009 mukaisesti saatujen tukioikeuksien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 
2013.

Or. en

Tarkistus 894
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 alakohdassa 
säädetään, voivat jäsenvaltiot, jotka 
soveltavat 31 päivänä joulukuuta 2013 
tilatukijärjestelmää asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 59 artiklassa vahvistetun 
alueellisen mallin mukaisesti, päättää 
1 päivään elokuuta 2013 mennessä pitää 
voimassa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
ja/tai asetuksen (EY) N:o 73/2009 



PE492.792v01-00 142/165 AM\907853FI.doc

FI

mukaisesti myönnetyt tukioikeudet.
Jäsenvaltiot, jotka tekevät edellisessä 
alakohdassa tarkoitetun päätöksen, 
käyttävät kansallista varantoa 
23 artiklassa tarkoitetulla tavalla 
myöntääkseen vuonna 2014 tukioikeuksia 
niille tukikelpoisten hehtaarien 
viljelijöille, joille ei ole myönnetty 
tukioikeuksia asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja/tai asetuksen (EY) N:o 
73/2009 mukaisesti, kunhan 21 artiklan 
1 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Hallinnollinen yksinkertaistaminen ja viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
noudattaminen.

Tarkistus 895
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 alakohdassa 
säädetään, voivat jäsenvaltiot, jotka 
soveltavat 31 päivänä joulukuuta 2013 
tilatukijärjestelmää asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 59 artiklassa vahvistetun 
alueellisen mallin mukaisesti, päättää 
1 päivään elokuuta 2013 mennessä pitää 
voimassa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
ja/tai asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti myönnetyt tukioikeudet.
Jäsenvaltiot, jotka tekevät edellisessä 
alakohdassa tarkoitetun päätöksen, 
käyttävät kansallista varantoa 
23 artiklassa tarkoitetulla tavalla 
myöntääkseen vuonna 2014 tukioikeuksia 
niille tukikelpoisten hehtaarien 
viljelijöille, joille ei ole myönnetty 
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tukioikeuksia asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja/tai asetuksen (EY) N:o 
73/2009 mukaisesti, kunhan 21 artiklan 
1 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Hallinnollinen yksinkertaistaminen ja viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
noudattaminen.

Tarkistus 896
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 alakohdassa 
säädetään, voivat jäsenvaltiot, jotka 
soveltavat 31 päivänä joulukuuta 2013 
tilatukijärjestelmää asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 59 artiklassa vahvistetun 
alueellisen mallin mukaisesti, päättää 
1 päivään elokuuta 2013 mennessä pitää 
voimassa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
ja/tai asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti myönnetyt tukioikeudet.
Jäsenvaltiot, jotka tekevät edellisessä 
alakohdassa tarkoitetun päätöksen, 
käyttävät kansallista varantoa 
23 artiklassa tarkoitetulla tavalla 
myöntääkseen vuonna 2014 tukioikeuksia 
niille tukikelpoisten hehtaarien 
viljelijöille, joille ei ole myönnetty 
tukioikeuksia asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja/tai asetuksen (EY) N:o 
73/2009 mukaisesti, kunhan 21 artiklan 
1 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

Or. en
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Perustelu

Hallinnollinen yksinkertaistaminen ja viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
noudattaminen.

Tarkistus 897
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
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot, joissa tietyt 
maataloustuotteiden kasvatustyypit ovat 
taloudellisesti ja/tai sosiaalisesti 
merkittäviä, voivat säilyttää 
erityisoikeudet 31 päivään joulukuuta 
2020 asti.

Or. it

Perustelu

On tarkoituksenmukaista poistaa erityistukioikeudet maataloustuotteiden kasvatukselta, 
etenkin tietyn suuruisten tilojen kohdalla, mutta sen on tapahduttava asteittain sen 
välttämiseksi, että niiden poistamisesta johtuvilla merkittävillä tulonmenetyksillä olisi vaikeita 
sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia etenkin sellaisilla alueilla, joilla on runsaasti 
karjatiloja.

Tarkistus 898
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, voivat 
jäsenvaltiot, jotka soveltavat 31 päivänä 
joulukuuta 2013 tilatukijärjestelmää 
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asetuksen (EY) N:o 1782/2003 59 
artiklassa vahvistetun alueellisen mallin 
mukaisesti, päättää 1 päivään elokuuta 
2013 mennessä pitää voimassa asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 ja/tai asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti myönnetyt 
tukioikeudet.

Or. en

Tarkistus 899
George Lyon, Phil Bennion, Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, voivat jäsenvaltiot 
ja alueet, jotka soveltavat 31 päivänä 
joulukuuta 2013 tilatukijärjestelmää 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 59 
artiklassa vahvistetun alueellisen mallin 
mukaisesti, päättää 1 päivään elokuuta 
2013 mennessä pitää voimassa asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 ja/tai asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti myönnetyt 
tukioikeudet.

Or. en

Perustelu

Tietyt jäsenvaltiot eivät sovella yhdenmukaista mallia tukioikeuksien laskentaan, joten on 
selvennettävä, että jos jäsenvaltion alueella on jo otettu käyttöön alueellinen malli, alueen ei 
tarvitse muuttaa järjestelmäänsä, vaikka koko jäsenvaltio ei olisi vielä vaihtanut järjestelmää.

Tarkistus 900
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, voivat 
jäsenvaltiot, jotka soveltavat 31 päivänä 
joulukuuta 2013 tilatukijärjestelmää 
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
vahvistettujen tukioikeuksien mukaisesti, 
päättää 1 päivään elokuuta 2013 
mennessä pitää voimassa asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 ja/tai asetuksen (EY) N:o 
73/2009 mukaisesti myönnetyt 
tukioikeudet.

Or. en

Tarkistus 901
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot, jotka hallinnoivat 
tilatukijärjestelmää asetuksen (EY) N:o 
73/2009 59 artiklassa säädetyn alueellisen 
mallin perusteella, voivat päättää olla 
soveltamatta 18 artiklan 2 kohtaa.

Or. de

Tarkistus 902
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet 
käyttöön asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
59 artiklan tai III osaston 6 luvun 
mukaisesti tilatukijärjestelmän 
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(alueellinen tasatuki), voivat päättää olla 
soveltamatta 18 artiklan 2 kohtaa.

Or. en

Tarkistus 903
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdasta poiketen 
jäsenvaltiot, joilla on toiminnassa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
alueellinen tai yhdistelmäpohjainen 
tilatukijärjestelmä, voivat viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2013 päättää pitää 
olemassa olevat tukioikeutensa.

Or. en

Perustelu

Tukioikeuksien uudelleenjakaminen aiheuttaa paljon oikeudellisia ja hallinnollisia haasteita, 
esimerkiksi vuokraviljelijöille. Uudelleenjakamisen välttäminen vähentää siis merkittävästi 
hallinnollista taakkaa (kun sitä tarkastellaan edellisen tarkistuksen yhteydessä).

Tarkistus 904
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Erityisoikeudet

Maidon ja maitotuotteiden, naudanlihan 
sekä lampaan- ja vuohenlihan tuottajille, 
jotka eivät omista maata toimintansa 
harjoittamiseksi, voidaan myöntää 
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puolueettomiin ja syrjimättömiin 
perusteisiin perustuvia erityisoikeuksia. 

Or. es

Tarkistus 905
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Perustukijärjestelmään liittyvä 
enimmäismäärä

Tilatukijärjestelmään liittyvä 
enimmäismäärä

Or. en

Tarkistus 906
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti perustukijärjestelmään liittyvän 
vuotuisen kansallisen enimmäismäärän 
vahvistamiseksi vähentämällä liitteessä II 
vahvistetusta vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä 33, 35, 37 ja 39 artiklan 
mukaisesti vahvistetut vuotuiset määrät.

Or. de

Tarkistus 907
Salvatore Caronna
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kunkin 
jäsenvaltion osalta perustukijärjestelmään 
liittyvän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vähentämällä liitteessä II 
vahvistetusta vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä 33, 35, 37, 37 a ja 39 
artiklan mukaisesti vahvistetut vuotuiset 
määrät. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 908
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kullekin 
jäsenvaltiolle perustukijärjestelmään 
liittyvän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vähentämällä liitteessä II 
vahvistetusta vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä 33, 35, 37 ja 39 artiklan 
mukaisesti sovelletut vuotuiset määrät. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 909
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kullekin 
jäsenvaltiolle perustukijärjestelmään 
liittyvän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vähentämällä liitteessä II 
vahvistetusta vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä 33, 35, 37 ja 39 artiklan 
mukaisesti sovelletut vuotuiset määrät. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 910
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastusmenettelyä noudattaen.

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 
29 artiklan 5 kohdan b alakohdan, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
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tarkastusmenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 911
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 35, 37 ja 
39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 912
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 35, 37 ja 
39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
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tarkastusmenettelyä noudattaen. tarkastusmenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 913
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35 ja 
37 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 914
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
tilatukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
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tarkastelumenettelyä noudattaen. tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 915
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

1. Jäsenvaltioiden, joilla on maatalouden 
alalla täysin toimivaltaisia 
institutionaalisia alueita, on ennen 
31 päivää joulukuuta 2013 sovellettava 
toimielinrakenteensa mukaisesti 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioissa, joissa on hajautettu 
rakenne ja alueellisia toimielimiä, joilla 
on toimivaltaa maatalouden alalla, alueet 
määritellään toimielinrakenteen 
mukaisesti. Muiden jäsenvaltioiden, joilla 
ei ole tällaisia hajautettuja rakenteita, on 
määriteltävä alueet puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein, jollaisia ovat 
esimerkiksi niiden agronomiset ja 
taloudelliset ominaisuudet, alueellinen 
maatalouden potentiaali sekä 
hallintorakenne.

Or. es

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus ei saa antaa jäsenvaltioille mahdollisuutta yrittää 
muuttaa toimivallan jakoaan ja toimielinrakennettaan, sillä toissijaisuusperiaatetta, 
perussopimusten henkeä ja tietyn toimielinrakenteen valinneiden Euroopan unionin 
kansalaisten tahtoa on kunnioitettava.

Tarkistus 916
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla.
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

1. Jäsenvaltioiden on ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päätettävä soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla.
Jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

Or. de

Tarkistus 917
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset, taloudelliset ja 
ympäristölliset ominaisuudet, alueellinen 
maatalouden potentiaali sekä toimielin- tai 
hallintorakenne. Merkittävien alueellisen 
tason erojen välttämiseksi tukioikeuksien 
ympäristövaikutukset ja sosioekonomiset 
vaikutukset olisi arvioitava etukäteen.

Or. en

Perustelu

On olemassa vakava vaara, että paikallisia kehittämispyrkimyksiä haitataan tai rajoitetaan, 
jos historialliset tukioikeudet ovat perustana tuleville tukioikeuksille.
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Tarkistus 918
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja sosiaalis-taloudelliset 
ominaisuudet, alueellinen maatalouden 
potentiaali sekä erityinen maankäytön 
muoto.

Or. pt

Tarkistus 919
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä
toimielin- tai hallintorakenne.

1. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali, 
maankäyttö ja/tai toimielin- tai 
hallintorakenne.

Or. es
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Perustelu

Ei ole tarpeellista eikä toivottavaa asettaa määräaikaa jäsenvaltioiden päätöksenteolle, sillä 
riittää, että komissiolle tehtävälle ilmoitukselle asetetaan määräaika. Mielestämme on 
tarpeen ottaa huomioon maankäyttö yhtenä perusteena määritettäessä alueita. Lisäksi on 
hyvä voida käyttää erilaisia (hallinnollisia, taloudellisia, tuotantoa koskevia) perusteita 
alueiden määrittämiseksi.

Tarkistus 920
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä
toimielin- tai hallintorakenne.

1. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja sosioekonomiset
ominaisuudet, alueellinen maatalouden 
potentiaali ja/tai toimielin- tai 
hallintorakenne.

Or. es

Perustelu

Tarvittaessa on ilmoitettava komissiolle tehtävän ilmoituksen määräaika. Tarkistuksella 
tekstiin sisällytetään mahdollisuus käyttää erilaisia (hallinnollisia, taloudellisia, tuotantoa 
koskevia) perusteita alueiden määrittämiseksi.

Tarkistus 921
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
tilatukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
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Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

Or. en

Tarkistus 922
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. en

Tarkistus 923
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
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agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä
toimielin- tai hallintorakenne.

agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali ja/tai
toimielin- tai hallintorakenne.

Or. es

Perustelu

Lisäämällä ilmaus "ja/tai" pyritään selventämään tekstiä siten, että alueita voidaan 
määritellä näiden molempien perusteiden mukaan.

Tarkistus 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sen estämättä, mitä edellisessä 
kohdassa säädetään, siinä tarkoitettujen 
puolueettomien ja syrjimättömien 
perusteiden noudattamiseksi niissä 
jäsenvaltioissa tai alueilla, joiden tuotanto 
on hyvin monimuotoista, ei sovelleta yhtä 
yhdenmukaista arvoa.

Or. es

Perustelu

Kannatamme toimielinrakenteeseen perustuvan alueellistamisen mahdollisuutta, jos se 
voidaan tehdä tuotantoon perustuvan alueellistamisen jälkeen, tai kaksinkertaista 
alueellistamista, jolla vältetään "kiinteän arvon" käyttöönotto.

Tarkistus 925
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat tiettyjen 
edellytysten täyttyessä saada joustavan 
eriyttämismahdollisuuden, jossa 
eriyttäminen toteutetaan puolueettomin 
perustein määriteltävän alueiden 
erottuvuuden tai oleellisten luonnollisten 
erottavien tekijöiden perusteella.

Or. de

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa joustavampia eriyttämisperusteita. Tällainen 
mahdollisuus olisi annettava esimerkiksi sellaisille jäsenvaltioille, joissa on paljon alueita, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, tai käyttämättömiä tai ainoastaan 
laajaperäisesti käytettäviä alueita.

Tarkistus 926
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on jaettava 19 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu kansallinen 
enimmäismäärä alueiden kesken 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

2. Jäsenvaltion on jaettava 19 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu kansallinen 
enimmäismäärä alueiden kesken 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein.
Alueiden ja jäsenvaltioiden kesken 
jakamisessa sovelletaan samoja 
perusteita. Niillä alueilla, joilla suorien 
tukien määrä on alle 90 prosenttia 
kansallisesta keskiarvosta, kyseistä eroa
kavennetaan yhdellä kolmanneksella 
vuonna 2014.

Or. de

Tarkistus 927
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi päättää, että alueellisia 
enimmäismääriä muutetaan joka vuosi 
asteittain etukäteen vahvistetun 
mukaisesti noudattaen maatalouden 
potentiaalin tai ympäristöperusteiden 
kaltaisia puolueettomia ja syrjimättömiä 
perusteita.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Jos päätetään käyttää toimielinrakenteeseen perustuvaa aluejakoa, ei ole mielekästä antaa 
jäsenvaltioille tällaisia valtuuksia.

Tarkistus 928
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi päättää, että alueellisia 
enimmäismääriä muutetaan joka vuosi 
asteittain etukäteen vahvistetun mukaisesti 
noudattaen maatalouden potentiaalin tai 
ympäristöperusteiden kaltaisia 
puolueettomia ja syrjimättömiä perusteita.

3. Jäsenvaltio voi päättää, että alueellisia 
enimmäismääriä muutetaan joka vuosi 
asteittain etukäteen vahvistetun mukaisesti 
noudattaen maatalouden potentiaalin tai 
ympäristöperusteiden kaltaisia 
puolueettomia ja syrjimättömiä perusteita.
Tarvittaessa voidaan soveltaa tila- tai 
alakohtaisia perusteita, kuten 
laajaperäisesti ja tehokkaasti käytettäviä 
aloja.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille on tarvittaessa annettava enemmän joustovaraa ja eriyttämismahdollisuuksia 
alueiden luokittelussa.
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Tarkistus 929
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

Or. es

Tarkistus 930
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2013.

Or. es

Perustelu

Katsomme, että olisi hyvin vaikeaa ilmoittaa komissiolle uuden tukimallin soveltamiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä ennen elokuun 1. päivää 2013. Tästä syystä määräaikaa 
ehdotetaan jatkettavaksi lokakuun 31. päivään 2013.

Tarkistus 931
Willy Meyer
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

Or. es

Tarkistus 932
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013. Tätä 
määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa 
enintään yksittäisille jäsenvaltioille 
kohtuullisen siirtymäkauden mukaiseksi.

Or. de

Tarkistus 933
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
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soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013.

soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013.
Asiakirjojen on oltava julkisia.

Or. en

Tarkistus 934
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat tarkistaa koko 
siirtymäkauden ajan 1 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Or. es

Perustelu

On tarpeen antaa mahdollisuus tarkistaa alueellisen tukimallin soveltamiseksi tehtyjä 
päätöksiä sen jälkeen, kun niiden toimivuudesta on saatu kokemuksia, enintään kaksi kertaa, 
kuten YMP:n aiemmissa uudistuksissa on säädetty.

Tarkistus 935
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat tarkistaa koko 
siirtymäkauden ajan 1 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Or. es
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Perustelu

On tarpeen antaa mahdollisuus tarkistaa alueellisen tukimallin soveltamiseksi tehtyjä 
päätöksiä sen jälkeen, kun niiden toimivuudesta on saatu kokemuksia, enintään kaksi kertaa, 
kuten YMP:n aiemmissa uudistuksissa on säädetty.

Tarkistus 936
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, 
viljelijälle myönnetään tukioikeuksia, jos 
hän hakee niitä perustukijärjestelmässä 
viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2014
ylivoimaisia esteitä ja poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta.

1. Viljelijälle myönnetään tukioikeuksia, 
jos hän hakee niitä perustukijärjestelmässä 
viimeistään asetuksen (EU) N:o (HRZ) 
78 artiklan d alakohdassa vahvistettuna 
päivänä ylivoimaisia esteitä tai
poikkeuksellisia olosuhteita lukuun 
ottamatta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 18 artiklan 2 kohdan 
1 a alakohdan soveltamista. Myönnettyjen 
tukioikeuksien määrä on sama kuin 
niiden tukioikeuksien määrä, joita viljelijä 
on hakenut ja joita tuetaan tukikelpoisilla 
hehtaareilla, jotka tämä on ilmoittanut 
järjestelmän ensimmäisenä vuotena.

Or. en

Tarkistus 937
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, 
viljelijälle myönnetään tukioikeuksia, jos 
hän hakee niitä perustukijärjestelmässä 
viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2014 
ylivoimaisia esteitä ja poikkeuksellisia 

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, 
viljelijälle myönnetään tukioikeuksia, jos 
hän hakee niitä perustukijärjestelmässä 
viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2014 
asetuksen (EU) N:o (HRZ) 78 artiklan 
d alakohdassa vahvistettuna päivänä
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olosuhteita lukuun ottamatta. ylivoimaisia esteitä ja poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 938
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, 
viljelijälle myönnetään tukioikeuksia, jos 
hän hakee niitä perustukijärjestelmässä
viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2014 
ylivoimaisia esteitä ja poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta.

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, 
viljelijälle myönnetään tukioikeuksia, jos 
hän hakee niitä tilatukijärjestelmässä
viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2014 
ylivoimaisia esteitä ja poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 939
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 1 päivään 
elokuuta 2013 mennessä päättää 
taannehtivasti perusvuoden valinnasta 
erityisolojensa perusteella.

Or. en


