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Tarkistus 940
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on yhtenä tai useampana vuotena 
ajanjaksolla 2014–2017 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 941
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2014 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 942
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä –
molemmissa tapauksissa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on saanut vuosina 2009–2011 
suoraa tukea tai täydentäviä tukia –
molemmissa tapauksissa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – tai hänelle on 
myönnetty vuonna 2012 tai 2013 oikeus 
saada tilatukijärjestelmään kuuluvaa 
tukea asetuksen (EY) N:o 73/2009
41 artiklan, 63 artiklan tai liitteessä IX 
olevan B tai C kohdan mukaisesti, hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 943
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä –
molemmissa tapauksissa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on saanut vuosina 2009–2011 
suoraa tukea tai täydentäviä tukia –
molemmissa tapauksissa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – tai hänelle on 
myönnetty vuonna 2012 tai 2013 oikeus 
saada tilatukijärjestelmään kuuluvaa 
tukea asetuksen (EY) N:o 73/2009
41 artiklan, 63 artiklan tai liitteessä IX 
olevan B tai C kohdan mukaisesti, hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
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ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 944
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on ajanjaksolla 2009–2011
aktivoinut tilatukijärjestelmässä vähintään 
yhden tukioikeuden tai hakenut tukea 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä, 
kansallisista tilakohtaisista 
tukioikeuksista, erityistukea ja/tai tukea 
maaseudun kehittämistoimenpiteistä, hän 
saa tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Or. bg

Tarkistus 945
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on yhtenä tai useampana vuotena 
ajanjaksolla 2009–2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
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perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

mukaisesti – hän saa tukioikeuksia
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. lv

Tarkistus 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on yhtenä tai useampana vuotena 
ajanjaksolla 2009–2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on yhtenä tai useampana vuotena 
ajanjaksolla 2009–2011 jäsenvaltion 
vahvistamana aktivoinut 
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pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2009, 2010 tai 2011
jäsenvaltion päätöksellä aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2009, 2010 tai 2011 
aktivoinut tilatukijärjestelmässä vähintään 
yhden tukioikeuden tai hakenut tukea 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä –
molemmissa tapauksissa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä –
molemmissa tapauksissa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot voivat ennen 31 päivää 
heinäkuuta 2013 päättää, että vain
viljelijä, joka joko vuonna 2010 tai vuonna 
2011 sai suoraa tukea tai täydentäviä 
suoria tukia – molemmissa tapauksissa 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisesti –
tai jolle myönnettiin vuonna 2012 tai 2013
tukioikeuksia tilatukijärjestelmässä 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 64 artiklan 
tai liitteessä IX olevan B tai C kohdan 
mukaisesti, saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Kannatamme samojen tukioikeuksien ensimmäistä myöntämistä koskevien sääntöjen 
soveltamista kuin asetuksessa (EY) N:o 73/2009. Tukioikeudet on erityisesti myönnettävä vain 
ensimmäisen soveltamisvuoden hakemusten perusteella tai viiteajanjakson perusteella.

Tarkistus 951
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2010 tai 2011 
aktivoinut nykyisessä tilatukijärjestelmässä 
vähintään yhden tukioikeuden tai hakenut 
tukea yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmässä – molemmissa tapauksissa 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisesti –
hän saa tukioikeuksia uuden 
tilatukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 952
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2010 tai 2011 
aktivoinut tilatukijärjestelmässä vähintään 
yhden tukioikeuden tai hakenut tukea 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä –
molemmissa tapauksissa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – hän saa 
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perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 ja 10 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 953
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa jäsenvaltion 
päätöksellä tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tukioikeuksien aktivointia vuonna 2011 koskevan vaatimuksen on oltava jäsenvaltioille 
vapaaehtoinen.

Tarkistus 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
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viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – jäsenvaltiot voivat päättää, 
että vain hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – jäsenvaltiot voivat päättää, 
että vain hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot voivat 1. elokuuta 2013 
mennessä päättää, että vain viljelijä, joka
on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 957
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – jäsenvaltiot voivat päättää, 
että vain hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä –
molemmissa tapauksissa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai jos viljelijä, jolla ei ole 
ollut tilatukioikeutta, on saanut asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti jotain muuta 
tukea tai jos viljelijälle on myönnetty 
tilatukioikeudet ensimmäisen kerran 
vuonna 2012 tai 2013, hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Tarkistus 959
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
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tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä tai 
emolehmäpalkkiota – asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – tai hänelle on 
myönnetty tilatukioikeudet ensimmäisen 
kerran vuonna 2012 tai 2013, hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Ei olisi oikeudenmukaista jättää emolehmäpalkkiota saaneita tämän järjestelmän 
ulkopuolelle, sillä he ovat saattaneet kuulua siihen jo useiden vuosien ajan. Tämä 
ensimmäinen myöntäminen on huomioitava myös niiden uusien viljelijöiden osalta, joille 
oikeudet on myönnetty kansallisesta varannosta vuonna 2012 tai joille ne myönnetään 
vuonna 2013.

Tarkistus 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä tai 
emolehmäpalkkiota – asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – tai hänelle on 
myönnetty tilatukioikeudet ensimmäisen 
kerran vuonna 2012 tai 2013, hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Or. es
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Perustelu

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Tarkistus 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä tai 
emolehmäpalkkiota – asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – tai hänelle on 
myönnetty tilatukioikeudet ensimmäisen 
kerran vuonna 2012 tai 2013, hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 962
Alyn Smith

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

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – tai on toimittanut näyttöä 
aktiivisesta maataloustoiminnasta (joka 
määritetään maataloustuotteiden 
kasvatukseksi tai viljelyksi sadonkorjuu, 
lypsäminen sekä tuotantoeläinten 
kasvatus ja pito mukaan luettuina), kuten 
yhdennettyä hallinto- ja 
valvontajärjestelmää koskevan 
kaavakkeen, hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 963
Michel Dantin

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot 
voivat:
i) olla hyväksymättä tukikelpoisiksi 
kaikkia maatalousmaita;
ii) soveltaa tukikelpoisiin hehtaareihin 
kerrointa joidenkin 
maatalousmaatyyppien, etenkin 
luonnostaan heikosti tuottavien, kohdalla;

Or. fr
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Tarkistus 964
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2014

Or. de

Tarkistus 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
päättää, että viljelijä saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna, jos hän on oikeutettu 
suoriin tukiin 9 artiklan mukaisesti ja jos 
yhtenä vuonna vuosista 2009, 2010 tai 
2011

Or. fr

Tarkistus 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vähintään yhden 
jäsenvaltion määrittelemän vuoden 
aikana ajanjaksolla 2009–2011

Or. en

Tarkistus 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuosina 2009–2011

Or. en

Tarkistus 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
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on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2009, 2010 tai 
2011

Or. en

Tarkistus 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Jos jäsenvaltiot ovat tehneet 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
päätöksen ja poiketen siitä, mitä siinä 
säädetään, viljelijä saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna, jos hän on oikeutettu 
suoriin tukiin 9 artiklan mukaisesti ja jos 
vuonna 2010 tai 2011

Or. en

Tarkistus 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä voi saada, 
mikäli jäsenvaltio niin päättää,
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Or. es
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Tarkistus 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä voi saada, 
mikäli jäsenvaltio niin päättää,
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden on oltava riittävän joustavia ja joko sisällytettävä perustukijärjestelmään tai 
jätettävä sen ulkopuolelle tietyt viljelijät, jotka eivät kuulu voimassa olevaan 
tilatukijärjestelmään, kuten esimerkiksi tietyt hedelmäntuottajat ja viiniköynnösten 
kasvattajat.

Tarkistus 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
päättää, että viljelijä saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna, jos hän on oikeutettu 
suoriin tukiin 9 artiklan mukaisesti ja jos 
vuonna 2011

Or. fr
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Tarkistus 973
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
päättää, että viljelijä saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna, jos hän on oikeutettu 
suoriin tukiin 9 artiklan mukaisesti ja jos 
vuonna 2011

Or. fr

Tarkistus 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä voi saada
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Or. de

Perustelu

Tehdään selväksi, että jäsenvaltio voi tarvittaessa soveltaa perustukijärjestelmää erityisesti 
viiniköynnöksiin mutta että sitä ei missään tapauksessa velvoiteta siihen. Jäsenvaltion on 
voitava vapaasti jakaa varat uudelleen erillisiin viininviljelyn ja viiniköynnösten 
tukiohjelmiin.



PE492.793v01-00 22/171 AM\907854FI.doc

FI

Tarkistus 975
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia tilatukijärjestelmän
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Or. en

Tarkistus 976
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä;

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä; hän 
harjoitti maataloustuotteiden kasvatusta 
tai viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

Or. en

Tarkistus 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä;

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä ja/tai 
hänellä oli maatalous- tai eläintuotantoa, 
johon myönnettiin tuotantosidonnaista 
tukea asetuksen (EY) N:oº1782/2003 tai 
asetuksen (EY) N:oº73/2009 mukaisesti 
sen ajanjakson jälkeen, jonka jäsenvaltio 
oli valinnut tuotantosidonnaisen tuen 
tilatukijärjestelmään sisällyttämiselle 
asetuksen (EY) 73/2009 63 artiklan 
mukaisesti, ja/tai hän hoiti 
maataloustarkoituksessa eläviä hevosia 
lihantuotantoa varten.

Or. es

Perustelu

Asetusehdotuksen mukaisesti viljelijälle voidaan myöntää perustukijärjestelmään liittyviä 
tukioikeuksia, jos hän on vuonna 2011 aktivoinut tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä. On kuitenkin tarpeen 
säätää perustukijärjestelmään liittyvien tukioikeuksien myöntämistä koskevista poikkeuksista 
niiden alojen osalta, joiden tuet oli vuonna 2012 irrotettu tuotannosta tai jotka ovat muuten 
erityistilanteessa, koska muussa tapauksessa tietyt viljelijät jäävät ilman 
perustukijärjestelmään liittyviä tukioikeuksia.

Tarkistus 978
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
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä;

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä, 
lyhytkiertoisia poppeliviljelmiä, 
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kastanjaviljelmiä, perunaviljelmiä, 
taimitarhoja ja siirrettäviä kasvihuoneita;

Or. it

Tarkistus 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä;

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti hedelmiä 
tai vihanneksia, siemen- ja 
ruokaperunoita, koristekasveja ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä;

Or. en

Tarkistus 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä;

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta ja tuotti hedelmiä, 
vihanneksia tai ruokaperunoita ja/tai 
kasvatti viiniköynnöksiä;

Or. en

Tarkistus 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia 
ja/tai kasvatti yksinomaan
viiniköynnöksiä;

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti hedelmiä,
vihanneksia, perunoita ja/tai kasvatti 
viiniköynnöksiä tai oliivipuita;

Or. es

Perustelu

On käytännössä mahdotonta määrittää ne viljelijät, joilla on yksinomaan tämäntyyppisiä 
viljelmiä. Lisäksi syntyisi vastaavanlainen tilanne kuin yhdistelmätuotantoa harjoittavien 
tilojen kohdalla.

Tarkistus 982
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä;

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 
kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä ja/tai 
pysyvää nurmea;

Or. de

Tarkistus 983
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hän ei aktivoinut perustukijärjestelmässä 
yhtään tukioikeutta mutta tuotti 
yksinomaan hedelmiä tai vihanneksia ja/tai 

a) hän ei aktivoinut nykyisessä
perustukijärjestelmässä yhtään tukioikeutta 
mutta tuotti yksinomaan hedelmiä tai 
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kasvatti yksinomaan viiniköynnöksiä; vihanneksia ja/tai kasvatti yksinomaan 
viiniköynnöksiä;

Or. en

Tarkistus 984
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jos hän esittää ennen 31. joulukuuta 
2011 tai viimeistään kyseisenä päivänä 
todisteen sellaisten maatalousmaiden 
vuokrauksesta tai ostosta, joita varten 
viljelijä haluaa oikeuden suoraan tukeen.

Or. fr

Tarkistus 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
ainoastaan viljelijä, joka harjoitti 
maataloustuotteiden kasvatusta tai viljelyä 
sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina vuonna 2011, on oikeutettu 
tukioikeuksiin.

Or. en

Perustelu

Tämän pitäisi koskea suoraa tukea hakeviin maanomistajiin. Tällä annettaisiin jäsenvaltioille 
mahdollisuus myöntää tukioikeudet vain maataloustoimintaa vuonna 2011 harjoittaneille.



AM\907854FI.doc 27/171 PE492.793v01-00

FI

Tarkistus 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta myönnettyjen 
tukioikeuksien määrä viljelijää kohti on 
yhtä suuri kuin 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärä, jonka viljelijä ilmoittaa 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta myönnettyjen 
tukioikeuksien määrä viljelijää kohti on 
yhtä suuri kuin 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärä, jonka viljelijä ilmoittaa 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin rajata 
myönnettyjen tukioikeuksien määrän 
yksittäistä viljelijää kohti yhtä suureksi 
kuin asetuksen (EY) N:o 73/2009 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärä, 
jonka viljelijä ilmoittaa jäsenvaltion 
päättämälle viitevuodelle, vuodelle 2009, 
2010 tai 2011 tai vuodelle 2014, sen 
mukaan, mikä on pienin.

Or. en

Tarkistus 987
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta 
myönnettyjen tukioikeuksien määrä 
viljelijää kohti on yhtä suuri kuin 25 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärä, 
jonka viljelijä ilmoittaa 26 artiklan 1 
kohdan mukaisesti vuodelle 2014. 

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta 
myönnettyjen tukioikeuksien määrä 
viljelijää kohti on yhtä suuri kuin 25 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärä, 
jonka viljelijä ilmoittaa 26 artiklan 1 
kohdan mukaisesti vuodelle 2014. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta myönnettyjen
tukioikeuksien määrä viljelijää kohti on
yhtä suuri kuin 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien
lukumäärä, jonka viljelijä ilmoittaa 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia
olosuhteita lukuun ottamatta tukikelpoisten
tukioikeuksien määrä on se 25 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu määrä, joka 
viljelijällä oli jäsenvaltion vahvistamana 
viitevuonna, jonka on oltava YMP:n 
uudistusehdotuksen esittämistä aiempi 
vuosi.

Or. es
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Tarkistus 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta myönnettyjen 
tukioikeuksien määrä viljelijää kohti on 
yhtä suuri kuin 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärä, jonka viljelijä ilmoittaa 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vuodelle 2014.

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta myönnettyjen 
tukioikeuksien määrä viljelijää kohti on 
yhtä suuri kuin 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärä, jonka viljelijä ilmoittaa 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vuodelle 2014. Tukioikeuksien määrä ei 
saa ylittää vuosina 2009–2011 
keskimäärin käytettyjen tukioikeuksien 
määrää.

Or. es

Tarkistus 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta myönnettyjen 
tukioikeuksien määrä viljelijää kohti on 
yhtä suuri kuin 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärä, jonka viljelijä ilmoittaa 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta myönnettyjen 
tukioikeuksien määrä viljelijää kohti on 
yhtä suuri kuin 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärä tai osa näistä jäsenvaltioiden 
puolueettomasti ja syrjimättömästi 
määrittelemien tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärästä, jonka viljelijä ilmoittaa 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

Or. fr
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Tarkistus 992
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta myönnettyjen 
tukioikeuksien määrä viljelijää kohti on 
yhtä suuri kuin 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärä, jonka viljelijä ilmoittaa 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

Jollei 2 kohdan toisen alakohdan 
b alakohdan soveltamisesta muuta johdu 
ja ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta myönnettyjen 
tukioikeuksien määrä viljelijää kohti on 
yhtä suuri kuin 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärä, jonka viljelijä ilmoittaa 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

Or. fr

Tarkistus 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
niiden tukikelpoisten hehtaarien määrää, 
jotka otetaan huomioon viljelijäkohtaisten 
tukioikeuksien myöntämisessä, jottei 
edellisenä viitevuonna tai edellisellä 
viitejaksolla vuosina 2009–2011 ilmoitettu 
hehtaarimäärä ylity.

Or. es

Perustelu

On olemassa riski, että vuonna 2014 ilmoitettavien tukikelpoisten hehtaarien määrä kasvaa 
huomattavasti, mikä vähentää merkittävällä tavalla hehtaaria kohti keskimäärin 
myönnettävän tuen määrää. On tärkeää rajoittaa sitä hehtaarimäärää, jonka perusteella 
tukioikeudet myönnetään ensimmäisen kerran.
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Tarkistus 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
niiden tukikelpoisten hehtaarien määrää, 
jotka otetaan huomioon viljelijäkohtaisten 
tukioikeuksien myöntämisessä, jottei 
edellisenä viitevuonna tai edellisellä 
viitejaksolla vuosina 2009–2011 ilmoitettu 
hehtaarimäärä ylity.

Or. es

Perustelu

Suorien tukien soveltamisperusteena olevan pinta-alan määrää on rajoitettava niin, että se 
vastaa sitä pinta-alaa, jota käytetään jäsenvaltioiden ulkoista lähentymistä koskevissa 
laskelmissa.

Tarkistus 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 2 a alakohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot, jotka ovat 
tilatukijärjestelmän ja viininviljelijöille 
myönnettävän tuen osalta muutetun
asetuksen (EU) [...] nojalla päättäneet 
olla vähentämättä vuodesta 2015 alkaen 
viinialan tukiohjelmia lisätäkseen suoria 
tukia koskevia kansallisia 
enimmäismääriään, voivat päättää jättää 
viininviljelyn perustukijärjestelmässä 
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tukikelpoisten alojen ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 996
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
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
viljelijä saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna, jos hän on oikeutettu 
suoriin tukiin 9 artiklan mukaisesti, 
mikäli hän on perustanut tilansa 
vuonna 2012 ja 2013, sillä edellytyksellä, 
että viljelijä sitoutuu olemaan siirtämättä 
tukioikeuksia 5 vuoden ajan, olemaan 
käyttämättä niitä vuosittain sekä sitoutuu 
kieltoon viljelyalojen ja niihin liittyvien 
tukioikeuksien vuokrauksesta.

Or. it

Tarkistus 997
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
viljelijä saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna, jos hän on oikeutettu 
suoriin tukiin 9 artiklan mukaisesti, 
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mikäli hän on perustanut tilansa 
vuonna 2012 ja 2013, sillä edellytyksellä, 
että viljelijä sitoutuu olemaan siirtämättä 
tukioikeuksia 5 vuoden ajan, olemaan 
käyttämättä niitä vuosittain sekä sitoutuu 
kieltoon viljelyalojen ja niihin liittyvien 
tukioikeuksien vuokrauksesta.

Or. it

Perustelu

Euroopan komission esitykseen liittyy lainsäädännöllinen tyhjiö, joka koskee uusia sekä 
nuoria viljelijöitä, jotka ovat perustaneet tai aikovat perustaa tilan vuonna 2012 ja 2013. 
Näin ollen on oltava mahdollisuus myöntää tukioikeuksia nuorille viljelijöille säätämällä 
tiukemmista säännöistä väärinkäytösten välttämiseksi.

Tarkistus 998
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Niille viljelijöille, joilla oli myönnetty 
erityistukioikeudet vuonna 2013, 
myönnetään vuonna 2014 
erityistukioikeudet, joiden yksikköarvoa 
alennetaan joka vuosi sen 
prosenttiosuuden mukaan, jota voidaan 
soveltaa pinta-aloihin liittyvien tukien 
yhdenmukaistamiseen. Viljelijät aktivoivat 
tällaiset erityistukioikeudet 
erityismenettelyn puitteissa.

Or. fr

Tarkistus 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä 
voi ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien 
saantioikeutensa yhdelle viljelijälle, 
edellyttäen että kyseinen viljelijä täyttää 9 
artiklassa säädetyt edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ylimääräistä lauseketta ehdotetaan 21 artiklan 2 kohdan lopuksi, jotta estetään viitevuoden 
vahvistamisesta tulevaisuuteen mahdollisesti seuraava keinottelu maamarkkinoilla. 
Jäsenvaltiot voisivat näin rajata vuodelle 2014 myönnettävien tukioikeuksien määrän niiden 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärään, jotka on ilmoitettu aiempina viitevuosina 2009, 2010 
tai 2011, sen mukaan, mikä on pienin.

Tarkistus 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä 
voi ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien 
saantioikeutensa yhdelle viljelijälle, 
edellyttäen että kyseinen viljelijä täyttää 
9 artiklassa säädetyt edellytykset.

Poistetaan

Or. fr
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Tarkistus 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä 
voi ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien 
saantioikeutensa yhdelle viljelijälle, 
edellyttäen että kyseinen viljelijä täyttää 
9 artiklassa säädetyt edellytykset.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien saantioikeutensa 
yhdelle viljelijälle, edellyttäen että
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

3. Jos 2 kohdan mukaisen viljelijän tila 
myydään, siirretään ennakkoperintönä tai 
perintönä tai vuokrataan kokonaan tai 
osittain, tämä voi ennen 15 päivää 
toukokuuta 2014 päivätyllä sopimuksella 
siirtää 1 kohdassa tarkoitetun 
tukioikeuksien saantioikeutensa 
viljelijöille, jotka saavat haltuunsa tilan 
tai sen osan, edellyttäen että kyseiset 
viljelijät täyttävät 9 artiklassa säädetyt 
edellytykset.

Or. es

Perustelu

On tärkeää säätää myös muista omaisuuden siirtoa koskevista tilanteista kuin jakamisesta ja 



PE492.793v01-00 36/171 AM\907854FI.doc

FI

vuokraamisesta.

Tarkistus 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien saantioikeutensa 
yhdelle viljelijälle, edellyttäen että 
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila siirtyy, myös myydään,
vuokrataan tai peritään kokonaan tai 
osittain, hän voi ennen 15 päivää 
toukokuuta 2014 päivätyllä sopimuksella 
siirtää 1 kohdassa tarkoitetun 
tukioikeuksien saantioikeutensa yhdelle tai 
useammalle viljelijälle, edellyttäen että 
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

Or. en

Tarkistus 1004
George Lyon, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien saantioikeutensa 
yhdelle viljelijälle, edellyttäen että 
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

3. Jos 2 kohdan mukaisen viljelijän tila 
myydään, jaetaan, sulautetaan tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien saantioikeutensa 
tilan tai sen osan vastaanottavalle yhdelle 
tai useammalle viljelijälle, edellyttäen että 
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

Or. en
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Tarkistus 1005
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien saantioikeutensa 
yhdelle viljelijälle, edellyttäen että 
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään, jaetaan, 
sulautetaan tai vuokrataan kokonaan tai 
osittain, hän voi ennen 15 päivää 
toukokuuta 2014 päivätyllä sopimuksella 
siirtää 1 kohdassa tarkoitetun 
tukioikeuksien saantioikeutensa yhdelle tai 
useammalle viljelijälle, edellyttäen että 
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

Or. en

Tarkistus 1006
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien saantioikeutensa 
yhdelle viljelijälle, edellyttäen että 
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, hän voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien saantioikeutensa 
tilan tai sen osan vastaanottavalle yhdelle 
tai useammalle viljelijälle, edellyttäen että 
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

Or. en
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Tarkistus 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien saantioikeutensa 
yhdelle viljelijälle, edellyttäen että 
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, hän voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien saantioikeutensa 
yhdelle tai useammalle viljelijälle, 
edellyttäen että kyseinen viljelijä täyttää 9 
artiklassa säädetyt edellytykset.

Or. en

Tarkistus 1008
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä voi
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien 
saantioikeutensa yhdelle viljelijälle, 
edellyttäen että kyseinen viljelijä täyttää 9 
artiklassa säädetyt edellytykset.

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämän on 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirrettävä 1 
kohdassa tarkoitettu tukioikeuksien 
saantioikeutensa yhdelle viljelijälle, 
edellyttäen että kyseinen viljelijä täyttää 9 
artiklassa säädetyt edellytykset.

Or. bg

Tarkistus 1009
James Nicholson, Richard Ashworth
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot tai niiden alueet, jotka ovat 
ottaneet käyttöön tilatukijärjestelmän 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 59 artiklan 
mukaisesti, voivat päättää käyttää 
31. joulukuuta 2013 mennessä 
myönnettyjä tukioikeuksia saatavilla 
olevien tukioikeuksien määränä 
vuonna 2014 aktivoitavaksi.

Or. en

Tarkistus 1010
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komission teksti Tarkistus

Viljelijät voivat päättää niiden 
tukikelpoisten hehtaarien määrästä, joita 
haluavat käyttää tukioikeuksien 
vahvistamiseen.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että viljelijät voivat päättää siitä, kuinka paljon maata käytetään 
tukioikeuksien vahvistamiseen.

Tarkistus 1011
Izaskun Bilbao Barandica

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

Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa 
säädetään, tämän asetuksen 20 artiklassa 
tarkoitetut valtiot tai alueet voivat 
rajoittaa sitä hehtaarimäärää, joka 
otetaan huomioon tukioikeuksien 
ensimmäisessä jakamisessa, 
puolueettomin perustein ja edellyttäen, 
että 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ilmoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
määrä kyseisessä jäsenvaltiossa tai 
kyseisellä alueella on 20 prosenttia 
suurempi kuin ilmoitettujen hehtaarien 
keskiarvo voimassa olevassa 
tukijärjestelmässä vuosina 2009–2011.
Tätä hehtaarimäärän rajoittamista 
sovelletaan ensisijaisesti uusiin 
perustukijärjestelmän tuensaajiin, lukuun 
ottamatta nuoria viljelijöitä, jotka 
kuuluvat tukijärjestelmään, ja viljelijöitä, 
joiden ilmoitettu hehtaarimäärä ylittää 
mainitun prosenttimäärän kyseisellä 
jaksolla.

Or. es

Perustelu

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Tarkistus 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

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

3 a. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin rajata 
myönnettyjen tukioikeuksien määrän 
yksittäistä viljelijää kohti yhtä suureksi 
kuin asetuksen (EY) N:o 73/2009 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärä, 
jonka viljelijä ilmoittaa jäsenvaltion 
päättämälle viitevuodelle, vuodelle 2009, 
2010 tai 2011 tai vuodelle 2014, sen 
mukaan, mikä on pienin.

Or. en

Perustelu

Ylimääräistä lauseketta ehdotetaan 21 artiklan 2 kohdan lopuksi, jotta estetään viitevuoden 
vahvistamisesta tulevaisuuteen mahdollisesti seuraava keinottelu maamarkkinoilla. 
Jäsenvaltiot voisivat näin rajata vuodelle 2014 myönnettävien tukioikeuksien määrän niiden 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärään, jotka on ilmoitettu aiempina viitevuosina 2009, 2010 
tai 2011, sen mukaan, mikä on pienin.

Tarkistus 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen 
tai oikeushenkilön tila jaetaan, hän voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää kokonaan 
tai osittain 1 kohdassa tarkoitetun 
tukioikeuksien saantioikeutensa tilaa 
hallinnoiville viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä edellä 2 kohdassa 
säädetään, viljelijöille, jotka kasvattavat 
nautakarjaa, maitokarjaa tai lampaita tai 
vuohia ja joilla ei ole tukikelpoisia 
hehtaareja perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, 
myönnetään erityistukioikeuksia, joiden 
arvo määräytyy suhteessa vuonna 2011 
harjoitettuun toimintaan, siten, ettei 
yksittäisen oikeuden arvo ylitä 5000:ta 
euroa.

Or. es

Perustelu

On tärkeää säätää sellaisia tuotantosuuntauksia koskevista poikkeuksista, joihin ei liity 
maatalousmaan omistamista, mutta jotka ehdottomasti täydentävät erilaisia tuotantomalleja 
ja ovat näiden kannalta välttämättömiä.

Tarkistus 1015
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltio voi päättää vahvistaa 
25 artiklan 2 kohdan mukaisesti tilan 
tukikelpoisen maatalousmaan 
vähimmäiskoon, jolle voidaan pyytää 
tukioikeuksien vahvistamista. 
Vähimmäiskoko ei kuitenkaan saa ylittää 
10 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan 
b alakohdassa ja 10 artiklan 1 kohdan 
2 alakohdassa säädettyjä kynnyksiä.

Or. en
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Perustelu

On lisättävä säännös sellaisen tilanteen välttämiseksi, jossa myönnettäisiin tukioikeuksia alle 
sen vähimmäiskoon, josta voidaan maksaa tukea.

Tarkistus 1016
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen 
tai oikeushenkilön tila jaetaan, hän voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää kokonaan 
tai osittain 1 kohdassa tarkoitetun 
tukioikeuksien saantioikeutensa tilaa 
hallinnoiville viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta 21 artiklan 2 kohdan 
ensimmäistä ja toista alakohtaa sekä 
3 kohtaa.

Or. de

Tarkistus 1018
Diane Dodds
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltio voi päättää vahvistaa 
25 artiklan 2 kohdan mukaisesti tilan 
tukikelpoisen maatalousmaan 
vähimmäiskoon, jolle voidaan pyytää 
tukioikeuksien vahvistamista. 
Vähimmäiskoko ei kuitenkaan saa ylittää 
10 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan 
b alakohdassa ja 10 artiklan 1 kohdan 
2 alakohdassa säädettyjä kynnyksiä.

Or. en

Tarkistus 1019
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Tukioikeuksien myöntäminen uusille 

tulokkaille
Jäsenvaltio tai alue voi objektiivisin 
perustein ja tavalla, jolla taataan 
viljelijöiden tasapuolinen kohtelu ja 
vältetään markkinoiden ja kilpailun 
vääristyminen, myöntää tukioikeuksia 
kansallisen enimmäismäärän arvosta 
viljelijöille, jotka käynnistävät 
maataloustoimintansa 21 artiklassa 
säädetyn tukioikeuksien ensimmäisen 
myöntämisen jälkeen. Näin myönnettyjen 
tukioikeuksien arvo perustuu 
myöntämisvuoden tukioikeuksien 
keskimääräiseen kansalliseen tai 
alueelliseen arvoon.

Or. en
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Tarkistus 1020
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden 
tukioikeuksien lukumäärällä, jotka on 
myönnetty kansallisella tai alueellisella 
tasolla 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vuodelle 2014.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty
kansallisella tai alueellisella tasolla 21 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, joita on haettu 
perustukijärjestelmästä kansallisella tai 
alueellisella tasolla, mukaan luettuna 
kansallisesta tai alueellisesta varannosta 
23 artiklan mukaisesti myönnetyt 
tukioikeudet. Tukioikeuksien lukumäärä 
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ilmaistaan hehtaarein.

Or. en

Tarkistus 1022
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty
kansallisella tai alueellisella tasolla 21 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, joita on haettu 
perustukijärjestelmästä kansallisella tai
alueellisella tasolla, mukaan luettuna 
kansallisesta tai alueellisesta varannosta 
23 artiklan mukaisesti myönnetyt 
tukioikeudet. Tukioikeuksien lukumäärä 
ilmaistaan hehtaarein.

Or. en

Tarkistus 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
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soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty
kansallisella tai alueellisella tasolla 21 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka oikeuttavat maksuun 
kyseisenä vuonna kansallisella tai 
alueellisella tasolla.

Or. en

Perustelu

Ehdotamme sääntöä, jonka mukaan tukioikeuksien lopullinen arvo vahvistetaan jakamalla 
käytettävissä oleva rahoitus niiden tukioikeuksien määrällä, jotka oikeuttavat maksuun 
tiettynä vuotena. Tämä tarkoittaa, että kokonaismäärärahat jaetaan vuosittain tukioikeuksien 
määrällä sen jälkeen kun tarkastukset on tehty ja maksajavirasto on vahvistanut 
tukikelpoisuuden. Ratkaisu mahdollistaa kokonaismäärärahojen käytön kokonaisuudessaan.

Tarkistus 1024
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 21 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa tai 
tarvittaessa 23 artiklan 2 kohdassa
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen kansallisen tai 
alueellisen tason tai vuoden 2014
tukioikeuksien lukumäärällä, mukaan 
luettuna kansallisesta tai alueellisesta 
varannosta 23 artiklan mukaisesti
myönnetyt tukioikeudet.

Or. en

Tarkistus 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 21 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 21 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014, mukaan luettuna kansallisesta tai 
alueellisesta varannosta 23 artiklan 
mukaisesti myönnetyt tukioikeudet.

Or. en

Tarkistus 1026
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 21 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014. 

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on mainittu 
hakemuksessa kansallisella tai alueellisella 
tasolla, myös kansallisen tai alueellisen 
varannon tukioikeuksista 23 artiklan 
mukaisesti. Tukioikeuksien lukumäärä 
ilmaistaan hehtaarein.

Or. lv
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Tarkistus 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 21 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

1. Tukioikeuksien keskimääräinen
yksikköarvo lasketaan kunkin 
asianomaisen vuoden osalta jakamalla 19 
tai 20 artiklan mukaisesti vahvistettu 
kansallinen tai alueellinen enimmäismäärä 
23 artiklan 1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen niiden 
tukioikeuksien lukumäärällä, jotka on
aktivoitu 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1028
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
21 artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

1. Tukioikeuksien keskimääräinen
yksikköarvo lasketaan kunkin 
asianomaisen vuoden osalta jakamalla 19 
tai 20 artiklan mukaisesti vahvistettu 
kansallinen tai alueellinen enimmäismäärä 
23 artiklan 1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen niiden 
tukioikeuksien lukumäärällä, jotka on
aktivoitu 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Perustukea varten osoitettavat määrärahat olisi jaettava kokonaisuudessaan joka vuosi 
käyttämättömien varojen välttämiseksi.

Tarkistus 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
21 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vuodelle 2014.

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
vuonna 2014 kansallisella tai alueellisella 
tasolla 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 
aktivoitu kyseisenä vuonna.

Or. es

Perustelu

Jotta varoja ei juurikaan jäisi käyttämättä vaan ne käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti, 
on tukioikeuksien yksikköarvo laskettava vuosittain jakamalla enimmäismäärä kyseisenä 
vuonna aktivoitujen tukioikeuksien lukumäärällä.

Tarkistus 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
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vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
21 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vuodelle 2014.

vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
vuonna 2014 kansallisella tai alueellisella 
tasolla 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 
aktivoitu kyseisenä vuonna.

Or. es

Perustelu

Jotta varoja ei juurikaan jäisi käyttämättä vaan ne käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti, 
on suotavaa laskea tukioikeuksien yksikköarvo vuosittain jakamalla enimmäismäärä 
kyseisenä vuonna aktivoitujen tukioikeuksien lukumäärällä. Tällä tavoin vältetään 
mahdollinen varojen menettäminen siinä tapauksessa, että aktivoitu kokonaispinta-ala 
pienenisi ensimmäistä vuotta seuraavina vuosina.

Tarkistus 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
21 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vuodelle 2014.

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
vuonna 2014 kansallisella tai alueellisella 
tasolla 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 
aktivoitu kyseisenä vuonna.

Or. es

Perustelu

Lasketaan vuosittain tukioikeuksien yksikköarvo jakamalla enimmäismäärä kunakin vuonna 
aktivoitujen oikeuksien lukumäärällä. Näin vältetään se, että aktivoidun pinta-alan 
pieneneminen tulevina vuosina johtaisi varojen menettämiseen.
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Tarkistus 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
21 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vuodelle 2014.

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen, kun ensin on 
vähennetty tarkistuksessa 12 esitetyn 
uuden kohdan mukaisesti niille 
viljelijöille myönnettyjä 
erityistukioikeuksia vastaava määrä, joilla 
ei ole tukikelpoisia hehtaareja, niiden 
tukioikeuksien lukumäärällä, jotka on 
myönnetty kansallisella tai alueellisella 
tasolla 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vuodelle 2014.

Or. es

Perustelu

On tärkeää säätää sellaisia tuotantosuuntauksia koskevista poikkeuksista, joihin ei liity 
maatalousmaan omistamista mutta jotka ehdottomasti täydentävät erilaisia tuotantomalleja ja 
ovat näiden kannalta välttämättömiä.

Tarkistus 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksien yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 

1. Tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, yksikköarvo lasketaan 
kunkin asianomaisen vuoden osalta 
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vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 21 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

jakamalla 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistettu kansallinen tai alueellinen 
enimmäismäärä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen niiden tukioikeuksien 
lukumäärällä, jotka on myönnetty 
kansallisella tai alueellisella tasolla 21 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 
2014.

Or. pt

Tarkistus 1034
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
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat puolueettomien ja 
syrjimättömien perusteiden perusteella 
määrittää 20 artiklassa tarkoitetun 
alueellisen enimmäismäärän tai sen osan 
puitteissa erilaisia yksikköarvoja 
tukioikeuksille, jotka jaetaan 18 artiklassa 
tarkoitetuille viljelijöille seuraavien 
osalta:
a) vuoden 2011 pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä nurmena olevat hehtaarit 
ja / tai;
b) vuoden 2011 pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä pysyvinä nurmina olevat 
hehtaarit ja / tai;
c) vuoden 2011 pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä pysyvinä viljelminä olevat 
hehtaarit;

Or. it
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Tarkistus 1035
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat puolueettomien ja 
syrjimättömien perusteiden perusteella 
määrittää 20 artiklassa tarkoitetun 
alueellisen enimmäismäärän tai sen osan 
puitteissa erilaisia yksikköarvoja 
tukioikeuksille, jotka jaetaan 18 artiklassa 
tarkoitetuille viljelijöille seuraavien 
osalta:
a) vuoden 2011 pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä nurmena olevat hehtaarit 
ja / tai;
b) vuoden 2011 pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä pysyvinä nurmina olevat 
hehtaarit ja / tai;
c) vuoden 2011 pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä pysyvinä viljelminä olevat 
hehtaarit;

Or. it

Perustelu

Voidakseen myöntää tarkemmin kohdennettua tulotukea jäsenvaltiot voivat eritellä 
tukioikeuksien arvon vuonna 2011 määritettyjen viljelypinta-alojen perusteella pysyviksi 
nurmiksi ja/tai pysyviksi viljelmiksi ja/tai pelloksi. Tästä mahdollisuudesta on säädetty 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 49 artiklassa, ja sen katsotaan olevan WTO:n 
sääntöjen mukainen.

Tarkistus 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat puolueettomin ja 
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syrjimättömin perustein määrittää 19 ja 
20 artiklan mukaisesti vahvistetun 
kansallisen tai alueellisen 
enimmäismäärän tai sen osan rajoissa 
erilaisia tukioikeuksien yksikköarvoja
a) peltona olevaa hehtaaria kohti tai
b) pysyvänä viljelmänä olevaa hehtaaria 
kohti ja siihen verrattavaa muuta 
tukikelpoista hehtaaria kohti tai
c) pysyvänä nurmena olevaa hehtaaria 
kohti ja siihen verrattavaa muuta 
tukikelpoista hehtaaria kohti.
Tämän mallin valitsevien jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava päätöksestään komissiolle 
viimeistään 31. joulukuuta 2013.

Or. es

Perustelu

Perustukijärjestelmään liittyvien tukioikeuksien yksikköarvon osalta on tarkasteltava 
mahdollisuutta, että voimassa olevan tilatukijärjestelmän alueellisen mallin tavoin käytetään 
erilaisia yksikköarvoja sen mukaan, millä tavalla alaa hyödynnetään, ja tehdään ero 
peltomaan ja pysyvien nurmien välille, ja katsomme, että myös pysyvät viljelmät olisi 
erotettava omaksi ryhmäkseen.

Tarkistus 1037
Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Soveltaessaan 1 kohtaa jäsenvaltiot 
voivat puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein määrittää 19 tai 20 artiklan 
nojalla vahvistetun kansallisen tai 
alueellisen enimmäismäärän tai sen osan 
puitteissa erilaisia yksikköarvoja 
tukioikeuksille, jotka jaetaan 19 tai 
20 artiklassa tarkoitetuille viljelijöille 
seuraavien osalta:
a) vuoden 2014 pinta-alatukihakemusten 
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määräpäivänä nurmena olevat hehtaarit 
ja muut tukikelpoiset hehtaarit; tai
b) vuoden 2014 pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä pysyvänä laitumena olevat 
hehtaarit ja muut tukikelpoiset hehtaarit.

Or. en

Tarkistus 1038
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
soveltaa eriytettyjä perusteita, kuten 
laajaperäisesti ja tehokkaasti käytettäviä 
aloja, vahvistaessaan kansallisella tai 
alueellisella tasolla myönnettävät 
tukioikeudet.

Or. de

Perustelu

Lähtökohtaisesti olisi voitava erottaa toisistaan eri tavoin tuottavat alat (pelto ja tehokkaasti 
käytettävä laidunmaa verrattuna laajaperäiseen laidunmaahan) ja myöntää erisuuruisia 
tukia.

Tarkistus 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat määrittäessään 
edellä mainitun kohdan mukaista 
tukioikeuksien arvoa määrittää erilaisia 
yksikköarvoja tukioikeuksille, jotka 
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jaetaan seuraavanlaisten hehtaarien 
osalta: laitumet, pysyvät viljelmät, nurmet, 
riisiviljelmät, mitkä tahansa muut 
viljelypinta-alat, jotka ovat tukikelpoisia 
hakemusten määräpäivänä kyseisen 
asetuksen ensimmäisenä 
soveltamisvuonna.

Or. it

Tarkistus 1040
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Niiden viljelijöiden suorien tukien 
määrä, joiden maataloustoiminta kuuluu 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan toiseen 
ja kolmanteen luetelmakohtaan, 
lasketaan yhdeksi neljäsosaksi 
keskimääräisen suoran tuen määrästä.

Or. en

Tarkistus 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
säädettyä tilatukijärjestelmää soveltaneet 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksien yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa 
vähintään 40:tä prosenttia 19 tai 20 
artiklan mukaisesti vahvistetusta 
kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 

Poistetaan.
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säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
säädettyä tilatukijärjestelmää soveltaneet 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksien yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa 
vähintään 40:tä prosenttia 19 tai 20 
artiklan mukaisesti vahvistetusta 
kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1043
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä 
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 19 
tai 20 artiklan mukaisesti vahvistetun 
kansallisen tai alueellisen 
enimmäismäärän nojalla 23 artiklan 1 
kohdassa säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.
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soveltamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Hehtaarikohtaisen tuen on edelleen oltava jäsenvaltioiden harkintavallassa, jotta siinä 
otetaan huomioon erot maanviljelyssä.

Tarkistus 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään viittä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen. Jäsenvaltiot voivat 
luopua asteittain viljelijöiden 
erityistukioikeuksista vuonna 2013.

Or. en

Tarkistus 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
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määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

mukaan luettuina, yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa vähintään 
10:tä prosenttia 19 tai 20 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta kansallisesta tai 
alueellisesta enimmäismäärästä 23 artiklan 
1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä 
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa vähintään 
10:tä prosenttia 19 tai 20 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta kansallisesta tai 
alueellisesta enimmäismäärästä 23 artiklan 
1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen.

Or. pt

Tarkistus 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 



AM\907854FI.doc 61/171 PE492.793v01-00

FI

määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

määrään, joka vastaa vähintään 10:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. es

Perustelu

On tärkeää taata riittävä siirtymäaika, jottei aiemmista viitemääristä luopuminen uudessa 
tukijärjestelmässä luo liian äkillisiä vääristymiä eri tuotantoalojen välille.

Tarkistus 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 10:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 
1 a kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen.

Or. es

Perustelu

Uuden tukimallin mukaisella varojen uudelleenjakamisella tuensaajien ja alojen kesken voi 
olla voimakkaita vaikutuksia, ja se voi myös luoda vääristymiä, joihin on varauduttava 
asianmukaisella tavalla. Tämän vuoksi siirtymäaikana käytettäviin välineisiin on sovellettava 
mahdollisimman pitkiä määräaikoja, ja välineitä on käytettävä joustavasti.
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Tarkistus 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 10:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tärkeä osatekijä siirtymässä on joustovaran tarjoaminen jäsenvaltioille, jotta nämä voivat 
mukauttaa muutosten tahdin omiin erityisoloihinsa. Koska viherryttämiselementillä on jo 
tukia vähentävä vaikutus, komission tässä kohdassa esittämä ehdotus on liian suuri.

Tarkistus 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 10:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.
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Or. es

Perustelu

Sovelletaan siirtymäaikana käytettäviin välineisiin pidempiä määräaikoja ja käytetään niitä 
joustavammin. On suotavaa, että perustukijärjestelmään liittyvien ensimmäisten 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennassa käytetään määrää, joka vastaa 90:tä prosenttia 
aiempiin viitearvoihin perustuvasta yksittäisestä tuesta, ja käytetään vain 10:tä prosenttia 
perustukijärjestelmän enimmäismäärästä.

Tarkistus 1051
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 10:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Neljänkymmenen prosentin leikkauksella aiempiin viitemääriin perustuvien tukioikeuksien 
arvosta olisi dramaattinen vaikutus monien viljelijöiden tuloihin. Kun tähän lisätään 
suunniteltu 30 prosenttia viherryttämiseen, neljänkymmenen prosentin vähennys 
tukioikeuksien arvosta voisi johtaa 58 prosentin vähennykseen perustasta, jonka pohjalta 
tukioikeudet lasketaan.

Tarkistus 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä 
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 10:tä 
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. it

Tarkistus 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 10:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. es

Perustelu

Siirtymävaihetta on syytä hidastaa, ja on otettava huomioon, että tuen viherryttämiselementti 
on kiinteämääräinen. Näin ollen on suotavaa, että perustukijärjestelmään liittyvien 
ensimmäisten tukioikeuksien yksikköarvon laskennassa käytetään määrää, joka vastaa 90:tä 
prosenttia aiempiin viitearvoihin perustuvasta yksittäisestä tuesta, ja käytetään vain 10:tä 
prosenttia perustukijärjestelmän enimmäismäärästä.
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Tarkistus 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 15:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 1055
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan
määrään, joka vastaa vähintään 15:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
säädettyä tilatukijärjestelmää soveltaneet 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksien yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa 
vähintään 40:tä prosenttia 19 tai 20 
artiklan mukaisesti vahvistetusta 
kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
viljelijän kohdalla sovellettava tuen 
vähennys ei ylitä tiettyä rajaa, joka on 
vahvistettu 20 prosenttiin, ajanjaksona 
2014–2020, tämän kuitenkaan koskematta 
viljelijän suorittamia ostoja kyseisenä 
ajanjaksona. Tämä tuen vähennys 
lasketaan vertaamalla viljelijän 
31. joulukuuta 2013 saakka saamien 
tilatukioikeuksien kokonaismäärää tai 
tarvittaessa tukea, jota kyseinen viljelijä 
on saanut satovuonna 2013 yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti, ja toisaalta 
tälle viljelijälle 31. joulukuuta 2020 
saakka myönnettyjen tukioikeuksien 
arvoa, johon lisätään III osaston 2 luvun 
mukaisesti laskettu määrä riippumatta 
siitä, täyttääkö viljelijä tuen saamisen 
edellytykset vai ei.

Or. fr

Tarkistus 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
säädettyä tilatukijärjestelmää soveltaneet 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksien yksikköarvon
laskennan määrään, joka vastaa 
vähintään 40:tä prosenttia 19 tai 20 
artiklan mukaisesti vahvistetusta 
kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 

2. Jäsenvaltiot määrittävät tukioikeuksien 
yksikköarvon puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein. Ne voivat 
erityisesti korottaa ensimmäisten 
myönnettyjen tukioikeuksien arvoa tai 
tehdä eritellä tukioikeuksien eri arvon 
pellon, pysyvien nurmien ja pysyvien 
viljelmien välillä.
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säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että viljelijän 
kohdalla sovellettava tuen vähennys ei 
ylitä tiettyä rajaa, joka on vahvistettu 
20 prosenttiin, tulevaksi ajanjaksoksi, 
tämän kuitenkaan koskematta viljelijän 
suorittamia ostoja kyseisenä ajanjaksona. 
Tämä tuen vähennys lasketaan 
vertaamalla viljelijän 31. joulukuuta 2013 
saakka saamien tilatukioikeuksien 
kokonaismäärää tai tarvittaessa tukea, 
jota kyseinen viljelijä on saanut 
satovuonna 2013 yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmässä asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti, ja toisaalta tälle 
viljelijälle 31. joulukuuta 2020 saakka 
myönnettyjen tukioikeuksien arvoa, johon 
lisätään III osaston 2 luvun mukaisesti 
laskettu määrä riippumatta siitä, täyttääkö 
viljelijä tuen saamisen edellytykset vai ei.

Or. fr

Tarkistus 1058
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
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä 
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 20:tä 
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.
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Or. it

Tarkistus 1059
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen. 

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 20:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. lv

Tarkistus 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 20:tä
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. es
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Tarkistus 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä 
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 30:tä 
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. it

Tarkistus 1062
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
säädettyä tilatukijärjestelmää soveltaneet
jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksien yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa vähintään 
40:tä prosenttia 19 tai 20 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta kansallisesta tai
alueellisesta enimmäismäärästä 23 artiklan 
1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen.

2. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksien yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa vähintään 
40:tä prosenttia 19 tai 20 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta kansallisesta tai 
alueellisesta enimmäismäärästä 23 artiklan 
1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
säädettyä tilatukijärjestelmää soveltaneet
jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksien yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa vähintään 
40:tä prosenttia 19 tai 20 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta kansallisesta tai 
alueellisesta enimmäismäärästä 23 artiklan 
1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen.

2. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksien yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa vähintään 
40:tä prosenttia 19 tai 20 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta kansallisesta tai
alueellisesta enimmäismäärästä 23 artiklan 
1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 1064
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 
säädettyä tilatukijärjestelmää soveltaneet
jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksien yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa vähintään 
40:tä prosenttia 19 tai 20 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta kansallisesta tai 
alueellisesta enimmäismäärästä 23 artiklan 
1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen.

2. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksien yksikköarvon 
laskennan määrään, joka vastaa vähintään 
40:tä prosenttia 19 tai 20 artiklan 
mukaisesti vahvistetusta kansallisesta tai 
alueellisesta enimmäismäärästä 23 artiklan 
1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 1065
Jill Evans
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot tai 
alueet, jotka ovat laatineet kiinteän 
rekisterin suoriin tukiin oikeutetusta 
maasta, joka on todettu sellaiseksi 
asetuksen (EU) N:o XXX (HZ) 
74 artiklan 1 kohdan mukaisilla 
hakemuksilla hakuvuodelle 2014 
(jäljempänä 'tukikelpoiset hehtaarit), 
voivat vuosittain vähentää tukioikeuksien 
yksikköarvoa siten, että kaikkien 
yksiköiden arvoksi tulee nolla tämän 
artiklan 5 kohdassa mainittuna vuonna. 
Toteuttaessaan tällaisen poikkeuksen 
jäsenvaltioiden ja alueiden on maksettava 
viljelijöille lisätukea, joka lasketaan 
kertomalla tukikelpoisten hehtaarien 
määrä 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetulla kansallisella tai alueellisella 
enimmäismäärällä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen ja jakamalla se 
jäsenvaltion tai alueen tukikelpoisten 
hehtaarien määrällä.

Or. en

Tarkistus 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon 

Poistetaan.
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korottamiseksi silloin kun 2 kohdan 
mukaisesti laskettu viljelijän 
tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi 
kuin niiden tukioikeuksien, 
erityistukioikeudet mukaan luettuina, 
kokonaisarvo, jotka hänellä oli 31 
päivänä joulukuuta 2013 asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti 
laskettujen perustukijärjestelmään 
liittyvien tukioikeuksien kokonaisarvon ja 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvon, jotka 
viljelijällä oli 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä, välisestä 
erotuksesta.
Jäsenvaltio voi korotuksen laskemiseksi 
ottaa huomioon myös asetuksen (EY) N:o 
73/2009 52 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan 
ja 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kalenterivuonna 2013 
myönnetyn tuen, jos se on päättänyt olla 
soveltamatta asianomaisiin aloihin tämän 
asetuksen IV osaston mukaista 
vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea.
Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi
viljelijällä katsotaan olevan tukioikeuksia 
31 päivänä joulukuuta 2013, jos 
tukioikeudet on myönnetty tai lopullisesti 
siirretty hänelle viimeistään kyseisenä 
päivämääränä.

Or. en

Tarkistus 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon 
korottamiseksi silloin kun 2 kohdan 
mukaisesti laskettu viljelijän 
tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi 
kuin niiden tukioikeuksien, 
erityistukioikeudet mukaan luettuina, 
kokonaisarvo, jotka hänellä oli 31 
päivänä joulukuuta 2013 asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti 
laskettujen perustukijärjestelmään 
liittyvien tukioikeuksien kokonaisarvon ja 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvon, jotka 
viljelijällä oli 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä, välisestä 
erotuksesta.

Poistetaan.

Jäsenvaltio voi korotuksen laskemiseksi 
ottaa huomioon myös asetuksen (EY) N:o 
73/2009 52 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan 
ja 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kalenterivuonna 2013 
myönnetyn tuen, jos se on päättänyt olla 
soveltamatta asianomaisiin aloihin tämän 
asetuksen IV osaston mukaista 
vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea.
Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
viljelijällä katsotaan olevan tukioikeuksia 
31 päivänä joulukuuta 2013, jos 
tukioikeudet on myönnetty tai lopullisesti 
siirretty hänelle viimeistään kyseisenä 
päivämääränä.

Or. en
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Tarkistus 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon 
korottamiseksi silloin kun 2 kohdan 
mukaisesti laskettu viljelijän 
tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi 
kuin niiden tukioikeuksien, 
erityistukioikeudet mukaan luettuina, 
kokonaisarvo, jotka hänellä oli 31 
päivänä joulukuuta 2013 asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti 
laskettujen perustukijärjestelmään 
liittyvien tukioikeuksien kokonaisarvon ja 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvon, jotka 
viljelijällä oli 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä, välisestä 
erotuksesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1069
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon korottamiseksi 
silloin kun 2 kohdan mukaisesti laskettu 
viljelijän tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi kuin 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvo, jotka 
hänellä oli 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti laskettujen 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien kokonaisarvon ja niiden 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet mukaan 
luettuina, kokonaisarvon, jotka viljelijällä 
oli 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä, välisestä erotuksesta.

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävä jäsenvaltio voi 
käyttää kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon korottamiseksi 
silloin kun 2 kohdan mukaisesti laskettu 
viljelijän tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi kuin 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvo, jotka 
hänellä oli 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa voidaan korottaa tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti laskettujen 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien kokonaisarvon ja niiden 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet mukaan 
luettuina, kokonaisarvon, jotka viljelijällä 
oli 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä, välisestä erotuksesta.

Or. en

Perustelu

Hehtaarikohtaisen tuen on edelleen oltava jäsenvaltioiden harkintavallassa, jotta siinä 
otetaan huomioon erot maanviljelyssä.

Tarkistus 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon korottamiseksi 
silloin kun 2 kohdan mukaisesti laskettu 
viljelijän tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi kuin 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvo, jotka
hänellä oli 31 päivänä joulukuuta 2013
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti laskettujen 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien kokonaisarvon ja niiden 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet mukaan 
luettuina, kokonaisarvon, jotka viljelijällä
oli 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä, välisestä erotuksesta.

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon korottamiseksi 
silloin kun 2 kohdan mukaisesti laskettu 
viljelijän tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi kuin 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvo, jotka hän 
oli aktivoinut vuonna 2013 asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti laskettujen 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien kokonaisarvon ja niiden 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet mukaan 
luettuina, kokonaisarvon, jotka hän oli
aktivoinut vuonna 2013 asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä, välisestä erotuksesta.

Or. it

Tarkistus 1071
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon korottamiseksi 
silloin kun 2 kohdan mukaisesti laskettu 
viljelijän tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi kuin 

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon korottamiseksi 
silloin kun 2 kohdan mukaisesti laskettu 
viljelijän tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi kuin 
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niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvo, jotka 
hänellä oli 31 päivänä joulukuuta 2013
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti laskettujen 
perustukijärjestelmään liittyvien
tukioikeuksien kokonaisarvon ja niiden 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet mukaan 
luettuina, kokonaisarvon, jotka viljelijällä 
oli 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä, välisestä erotuksesta.

niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvo, joiden 
aktivointia hän anonut vuonna 2013
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti laskettujen 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien kokonaisarvon ja niiden 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet mukaan 
luettuina, kokonaisarvon, joiden 
aktivointia hän anonut vuonna 2013
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä, välisestä erotuksesta.

Or. fr

Perustelu

Tukitasojen yhdenmukaistamisen on koskettava viljelijää, joka on aktivoinut tukioikeudet 
vuonna 2013. On mahdollista tehdä ero tukioikeudet vuonna 2013 aktivoineen viljelijän ja 
niiden tilojen välillä, joilla oli oikeudet 31. joulukuuta 2013.

Tarkistus 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon korottamiseksi 
silloin kun 2 kohdan mukaisesti laskettu 
viljelijän tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi kuin 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvo, jotka 
hänellä oli 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon korottamiseksi 
silloin kun 2 kohdan mukaisesti laskettu 
viljelijän tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi kuin 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvo, jotka 
hänellä oli 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
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tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti laskettujen 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien kokonaisarvon ja niiden 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet mukaan 
luettuina, kokonaisarvon, jotka viljelijällä 
oli 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä, välisestä erotuksesta.

nykyisessä tilatukijärjestelmässä. Tätä 
varten asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti laskettujen 
uuteen tilatukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien kokonaisarvon ja niiden 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet mukaan 
luettuina, kokonaisarvon, jotka viljelijällä 
oli 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 mukaisessa nykyisessä
tilatukijärjestelmässä, välisestä erotuksesta.

Or. en

Tarkistus 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon korottamiseksi 
silloin kun 2 kohdan mukaisesti laskettu 
viljelijän tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi kuin 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvo, jotka 
hänellä oli 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti laskettujen 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien kokonaisarvon ja niiden 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet mukaan 
luettuina, kokonaisarvon, jotka viljelijällä 
oli 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 mukaisessa 

3. Edellä olevassa 2 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on 
käytettävä kyseisen kohdan soveltamisen 
jälkeen jäljelle jäänyt enimmäismäärän 
osuus tukioikeuksien arvon korottamiseksi 
silloin kun 2 kohdan mukaisesti laskettu 
viljelijän tukioikeuksien kokonaisarvo 
perustukijärjestelmässä on alhaisempi kuin 
niiden tukioikeuksien, erityistukioikeudet 
mukaan luettuina, kokonaisarvo, jotka 
hänellä oli 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
tilatukijärjestelmässä. Tätä varten 
asianomaisen viljelijän jokaisen 
tukioikeuden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa on korotettava tietyllä 
osuudella 2 kohdan mukaisesti laskettujen 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien kokonaisarvon ja niiden 
tukioikeuksien, erityistukioikeudet mukaan 
luettuina, kokonaisarvon, jotka viljelijällä 
oli 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 mukaisessa 
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tilatukijärjestelmässä, välisestä erotuksesta. tilatukijärjestelmässä, välisestä erotuksesta. 
Tätä sovelletaan myös pienviljelijöihin, 
koska he saavat aikaan ympäristöhyötyä.

Or. ro

Tarkistus 1074
Diane Dodds, James Nicholson

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot päättävät tarvittaessa 
alueellisella tasolla tukioikeuksien 
vuosittaisista muutoksista.

Or. en

Tarkistus 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot päättävät tarvittaessa 
alueellisella tasolla tukioikeuksien 
vuosittaisista muutoksista.

Or. en

Tarkistus 1076
Carlo Fidanza

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

Jäsenvaltiot voivat nostaa 33 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja kansallisten 
enimmäismäärien kynnyksiä 
aktiiviviljelijöiden määritelmän täyttävien 
valittujen edunsaajien asettamiseksi 
etusijalle kansallisella tasolla 
riippumattomien ja syrjimättömien 
kriteereiden perusteella. Kyseinen päätös 
on ilmoitettava komissiolle 1 päivään 
elokuuta 2013 mennessä.

Or. it

Tarkistus 1077
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi korotuksen laskemiseksi 
ottaa huomioon myös asetuksen (EY) N:o 
73/2009 52 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan 
ja 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kalenterivuonna 2013 
myönnetyn tuen, jos se on päättänyt olla 
soveltamatta asianomaisiin aloihin tämän 
asetuksen IV osaston mukaista 
vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1078
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi korotuksen laskemiseksi 
ottaa huomioon myös asetuksen (EY) N:o 
73/2009 52 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan 
ja 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kalenterivuonna 2013 
myönnetyn tuen, jos se on päättänyt olla 
soveltamatta asianomaisiin aloihin tämän 
asetuksen IV osaston mukaista 
vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea.

Jäsenvaltio voi korotuksen laskemiseksi 
ottaa huomioon myös asetuksen (EY) N:o 
73/2009 52 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan,
68 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 
kalenterivuonna 2010 132 artiklan
mukaisesti kalenterivuonna 2013 
myönnetyn tuen, jos se on päättänyt olla 
soveltamatta asianomaisiin aloihin tämän 
asetuksen IV osaston mukaista 
vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea.

Or. en

Tarkistus 1079
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi korotuksen laskemiseksi 
ottaa huomioon myös asetuksen (EY) N:o 
73/2009 52 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan 
ja 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kalenterivuonna 2013 
myönnetyn tuen, jos se on päättänyt olla 
soveltamatta asianomaisiin aloihin tämän 
asetuksen IV osaston mukaista 
vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea.

Jäsenvaltio voi korotuksen laskemiseksi 
ottaa huomioon myös asetuksen (EY) N:o 
73/2009 52 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan,
68 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 
kalenterivuonna 2010 132 artiklan
mukaisesti kalenterivuonna 2013 
myönnetyn tuen, jos se on päättänyt olla 
soveltamatta asianomaisiin aloihin tämän 
asetuksen IV osaston mukaista 
vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea.

Or. en

Tarkistus 1080
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
viljelijällä katsotaan olevan tukioikeuksia 
31 päivänä joulukuuta 2013, jos 
tukioikeudet on myönnetty tai lopullisesti 
siirretty hänelle viimeistään kyseisenä 
päivämääränä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tukioikeuksien arvon laskemiseksi 
jäsenvaltiot, jotka ovat soveltaneet edellä 
3 kohdassa tarkoitetun lisäyksen 
laskennassa yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmää, voivat ottaa huomioon 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän, 
vuoden 2011 tai 2012 tai 2013 
erillistukien, viljelijöille vuosina 2012 tai 
2013 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
ja/tai 68 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti myönnetyn erityistuen sekä 
vuoden 2010 tai 2013 täydentävien 
kansallisten suorien tukien 
kokonaisarvon, tai ne voivat määrittää 
erilaiset tukioikeuksien yksikköarvot 
peltomaana, nurmimaana ja 
laajaperäiseen nurmiviljelyyn käytetylle 
maalle hehtaaria kohden.

Or. en
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Tarkistus 1082
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tukioikeuksien arvon laskemiseksi 
jäsenvaltiot, jotka ovat soveltaneet edellä 
3 kohdassa tarkoitetun lisäyksen 
laskennassa yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmää, voivat ottaa huomioon 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän, 
vuoden 2011 tai 2012 tai 2013 
erillistukien, viljelijöille vuosina 2012 tai 
2013 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
ja/tai 68 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti myönnetyn erityistuen sekä 
vuoden 2010 tai 2013 täydentävien 
kansallisten suorien tukien 
kokonaisarvon, tai ne voivat määrittää 
erilaiset tukioikeuksien yksikköarvot 
peltomaana, nurmimaana ja 
laajaperäiseen nurmiviljelyyn käytetylle 
maalle hehtaaria kohden.

Or. en

Tarkistus 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tukioikeuksien arvon laskemiseksi 
jäsenvaltiot, jotka ovat soveltaneet edellä 
3 kohdassa tarkoitetun lisäyksen 
laskennassa yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmää, voivat ottaa huomioon 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän, 
erillistukien, viljelijöille vuosina 2012 tai 
2013 68 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti myönnetyn erityistuen sekä 
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vuoden 2010 tai 2013 täydentävien 
kansallisten suorien tukien 
hehtaarikohtaisen kokonaisarvon.

Or. en

Tarkistus 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää 
soveltaneet jäsenvaltiot ja jotka 
hyödyntävät 2 kohdassa tarjottua 
mahdollisuutta käyttävät sitä 
enimmäismäärän osaa, joka jää jäljelle 
kyseisen kohdan soveltamisen jälkeen, 
lisätäkseen puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein niille viljelijöille 
myönnettyjen tukioikeuksien arvoa, jotka 
saavat vuonna 2012 täydentäviä 
kansallisia suoria tukia tai erillistukia.

Or. en

Perustelu

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavilla jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus 
myös erotella tukioikeuksien arvoa viljelijöiden kesken, historiallista tilatukijärjestelmää 
soveltavien jäsenvaltioiden tavoin.

Tarkistus 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toisin kuin 22 artiklan 3 kohdassa 
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säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää 
mukauttaa 22 artiklan 3 kohdassa 
esitettyä laskentatapaa ottamatta 
huomioon niitä erityistukioikeuksia, jotka 
viljelijällä oli 31 päivänä joulukuuta 
2013. Tätä 22 artiklan 3 a kohtaa 
soveltavat jäsenvaltiot voivat myös lisätä 
niiden viljelijöiden tukioikeuksien 
yksikköarvoa, jotka aktivoivat 
erityistukioikeuksia vuonna 2013. Lisäys 
voi olla enintään viljelijän 
erityistukioikeuksien perusteella 
vuonna 2013 saamaa perustukea vastaava 
määrä. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä käytettävissä 
olevaa enimmäismäärää koskevat säännöt 
22 artiklan 2 kohdan soveltamisen 
jälkeen, jos jäsenvaltio soveltaa sekä 
22 artiklan 3 kohtaa että 22 artiklan 
3 a kohtaa, tukioikeuksien yksikköarvon 
korotuksen määrän, siirrot ja 
vähimmäistoimet, jotka viljelijän on 
toteutettava saadakseen tämän 22 artiklan 
3 a kohdassa tarkoitetun tukioikeuksien 
korostetun määrän. Asetuksen 22 artiklan 
5 kohtaa ja 22 artiklan 6 kohtaa 
sovelletaan 22 artiklan 3 a kohtaan 
soveltuvin osin.

Or. en

Tarkistus 1086
Milan Zver

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

Komission teksti Tarkistus

a a) voi vaihdella maankäytön 
perusteella;

Or. sl
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Tarkistus 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot, jotka päättävät 
18 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan 
2 kohdan mukaisesti pitää olemassa 
olevat tukioikeutensa, voivat päättää 
laskea viljelijällä olevien tukioikeuksien 
arvon laskemalla kunkin tukioikeuden 
samanarvoiseksi tai mukauttamalla 
olemassa olevien tukioikeuksien arvoa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla, jotka soveltavat alueellista mallia ja päättävät pitää olemassa olevat 
tukioikeutensa, olisi oltava mahdollisuus myös siirtyä aiempien päätöstensä mukaisesti 
kiinteään tukeen.

Tarkistus 1088
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Suoran hehtaarikohtaisen tuen tason 
on yhdenmukaistuttava jäsenvaltiossa 
asteittain saman mekanismin avulla, jota 
sovelletaan jäsenvaltioiden väliseen 
yhdenmukaistamiseen.

Or. en

Perustelu

Jotta viljelijöillä olisi pidempi aika mukautua.
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Tarkistus 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvo voi 
viimeistään hakuvuonna 2019 olla sama 
koko jäsenvaltiossa tai, jos sovelletaan 20 
artiklaa, alueella.

Or. en

Tarkistus 1090
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvo voi 
viimeistään hakuvuonna 2019 olla sama 
koko jäsenvaltiossa tai, jos sovelletaan 20 
artiklaa, alueella.

Or. en

Perustelu

Hehtaarikohtaisen tuen on edelleen oltava jäsenvaltioiden harkintavallassa, jotta siinä 
otetaan huomioon erot maanviljelyssä.

Tarkistus 1091
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
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on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

on jäsenvaltion määrittämänä ja 
komission hyväksymänä hakuvuonna 
oltava mukautettu kohti 
yhdenmukaisempaa yksikköarvoa koko 
jäsenvaltiossa tai, jos sovelletaan 20 
artiklaa, alueella; on otettava 
asianmukaisesti huomioon vaikutukset 
jokaisessa jäsenvaltiossa sekä tarve 
välttää jäsenvaltion maatalouden 
tuotantokapasiteetin vakavia häiriöitä.

Or. en

Tarkistus 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Viimeistään hakuvuonna 2021 kaikkien 
tukioikeuksien on koko jäsenvaltiossa tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueella

a) oltava yksikköarvoltaan samoja 
22 artiklan 1 kohdan mukaisesti
b) poikettava yksikköarvoltaan 
keskimääräisestä yksikköarvosta enintään 
50 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 1093
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 

5. Viimeistään hakuvuonna 2021 kaikkien 
tukioikeuksien on koko jäsenvaltiossa tai, 
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sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

jos sovelletaan 20 artiklaa, alueella, oltava 
yksikköarvoltaan joko sama tai sen on 
oltava arvo, joka poikkeaa tietyn 
prosenttiosuuden keskimääräisestä 
arvosta, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on jätettävä jonkin verran joustovaraa voidakseen määrittää uudistuksen 
etenemisen tahdin ja lopullisen muodon. Suoriin tukiin on havaittu sovellettavan samanlaista 
monimutkaista menetelmää, jota on käytetty tukitasojen yhdenmukaistamisessa 
jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 1094
Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2021 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.
Rajoittamatta edellisen kohdan 
soveltamista 22 artiklan 1 kohdan 
2 alakohdan yhteydessä jäsenvaltion tai 
alueen kaikkien tukioikeuksien 
yksikköarvon on oltava sama peltomaan, 
nurmimaan ja pysyvän laitumen osalta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus erilaisiin hehtaarikohtaisiin tukiin peltomaan ja 
pysyvän laidunmaan osalta, kuten asetuksen (EY) N:o 73/2009 49 artiklassa säädetään.

Tarkistus 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
olisi viimeistään hakuvuonna 2021 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

Or. en

Tarkistus 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon
on viimeistään hakuvuonna 2021 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

Or. en

Perustelu

Jotta alueelliseen malliin siirtyminen tapahtuisi menestyksekkäästi, on tärkeää, että 
viljelijöille annetaan riittävästi aikaa mukauttaa liiketoimintamalliaan ja toimintaansa uuteen 
tilanteeseen tukioikeuksien osalta, varsinkin tapauksissa, joissa toteutuu merkittävää 
uudelleenjakamista alojen ja tuotantotapojen kesken. Komission ehdottama viiden vuoden 
ajanjakso ei ole riittävän pitkä niiden kokemusten perusteella, joita on saatu siirtymän jo 
toteuttaneista jäsenvaltioista.

Tarkistus 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
hakuvuonna 2022 saatava päätökseen 
tukioikeuksien yhdenmukaistaminen.

Or. it

Tarkistus 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien arvo on 
viimeistään hakuvuonna 2023 oltava 
yhdenmukaistettu jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella, vähintään 
90 prosenttiin kyseisen jäsenvaltion tai 
alueen oikeuksien keskimääräisestä 
arvosta.

Or. es

Perustelu

Tuensaajien sisäistä lähentymistä on rajoitettava, ja lähentymisen on tapahduttava asteittain. 
Tämän vuoksi on syytä pidentää määräaikaa, jottei arvoja ole yhdenmukaistettu 
jäsenvaltioissa ja alueilla kokonaan vuonna 2019 vaan jotta valtiot ja alueet saavuttavat 
vähintään asetetun lähentymistavoitteen.

Tarkistus 1099
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
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on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

on oltava sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella, 
kymmenen vuoden kuluessa tämän 
asetuksen täytäntöönpanovuodesta.

Or. en

Tarkistus 1100
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2024 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

Or. bg

Tarkistus 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2024 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

Or. en

Perustelu

On tarjottava kymmenen vuoden siirtymäaikaa kiinteään tukeen siirtymiselle.
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Tarkistus 1102
Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2024 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

Or. en

Tarkistus 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2028 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

Or. pt

Tarkistus 1104
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Viimeistään hakuvuonna 2019 kaikkien 
tukioikeuksien on koko jäsenvaltiossa tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueella a) 
oltava yksikköarvoltaan sama, tai b) 
oltava enintään 40 prosenttia 
keskimääräistä yksikköarvoa alhaisempi, 
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ja niiden osalta, joiden yksikköarvot ovat 
noin 45 prosenttia keskimääräistä 
yksikköarvoa alhaisempia, on toteutettava 
asteittaisia korotuksia kohti 
keskimääräistä yksikköarvoa.

Or. en

Tarkistus 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Viimeistään hakuvuonna 2019 kaikkien 
tukioikeuksien on koko jäsenvaltiossa tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueella

a) oltava yksikköarvoltaan sama;

tai
b) poikettava yksikköarvon keskiarvosta 
enintään 40 prosenttia.

Or. it

Tarkistus 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Viimeistään hakuvuonna 2019 kaikkien 
tukioikeuksien on koko jäsenvaltiossa tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueella

a) oltava yksikköarvoltaan sama, tai

b) poikettava yksikköarvon keskiarvosta 
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enintään 35 prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 1107
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Viimeistään hakuvuonna 2019 kaikkien 
tukioikeuksien on koko jäsenvaltiossa tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueella a) 
oltava yksikköarvoltaan sama, tai b) 
oltava enintään 30 prosenttia 
keskimääräistä yksikköarvoa alhaisempia.

Or. en

Tarkistus 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. On pyrittävä siihen, että kaikkien 
tukioikeuksien yksikköarvo on viimeistään 
hakuvuonna 2019 sama koko 
jäsenvaltiossa tai, jos sovelletaan 
20 artiklaa, alueella. Tältä osin sallitaan 
kahden kolmasosan ero jäsenvaltion tai 
alueen keskiarvoon.

Or. es

Perustelu

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
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convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Tarkistus 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien arvon on 
viimeistään hakuvuonna 2019 oltava
yhdenmukaistettu jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella, vähintään 
25 prosenttiin kyseisen jäsenvaltion tai 
alueen oikeuksien keskimääräisestä 
arvosta.

Or. es

Perustelu

Tuensaajien välisen lähentymisen on oltava oikeassa suhteessa maiden välistä lähentymistä 
koskevaan ehdotukseen, toisin sanoen sen on oltava rajoitetumpaa ja tapahduttava asteittain. 
Tämän vuoksi on mahdollistettava se, ettei arvoja yhdenmukaisteta jäsenvaltioissa ja alueilla 
kokonaan vuonna 2019 vaan että jäsenvaltiot saavuttavat vähintään asetetun 
lähentymistavoitteen. Tämän ohella on tärkeää soveltaa sovittuja elementtejä joustavasti.

Tarkistus 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 

5. Kaikkien tukioikeuksien arvon on 
viimeistään hakuvuonna 2019 oltava
yhdenmukaistettu jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella, vähintään 
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sovelletaan 20 artiklaa, alueella. jäsenvaltion määrittämään 
prosenttiosuuteen kyseisen jäsenvaltion 
tai alueen oikeuksien keskimääräisestä 
arvosta.

Or. es

Perustelu

Tuensaajien sisäistä lähentymistä on rajoitettava, ja sen on tapahduttava asteittain. Tämän 
vuoksi on mahdollistettava se, ettei arvoja yhdenmukaisteta jäsenvaltioissa ja alueilla 
kokonaan vuonna 2019 vaan että jäsenvaltiot saavuttavat vähintään asetetun 
lähentymistavoitteen.

Tarkistus 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään rahoitusnäkymien lopussa
hakuvuonna 2019 oltava sama koko 
jäsenvaltiossa tai, jos sovelletaan 20 
artiklaa, alueella.

Or. en

Tarkistus 1112
George Lyon, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat 2, 3 ja 5 kohtaa 
soveltaessaan toteuttaa toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että mikäli tilakohtaisia 
tukioikeuksia vähennetään, kyseisten 
siirtymäkauden lopussa aktivoitujen 
oikeuksien arvo ei ole enemmän kuin 
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70 prosenttia vähemmän kuin 
vuonna 2014.

Or. en

Perustelu

Tämä on vaihtoehto esittelijän tarkistukselle 56. Tällainen korjaava mekanismi sallittaisiin 
jäsenvaltioiden harkinnanvaraisesti sovellettavaksi, jotta siirtymisestä alueelliseen malliin ei 
syntyisi liiallista uudelleenjakovaikutusta, ja vain äärimmäisissä tapauksissa, joissa viljelijä 
menettäisi vähintään 70 prosenttia tukioikeuksistaan.

Tarkistus 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot toteuttavat 2, 3 ja 
5 kohtaa soveltaessaan toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että mikäli tilakohtaisia 
tukioikeuksia vähennetään, kyseisten 
vuonna 2020 aktivoitujen oikeuksien arvo 
ei ole enemmän kuin 30 prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2013.

Or. en

Tarkistus 1114
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat 2, 3 ja 5 kohtaa 
soveltaessaan toteuttaa toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että mikäli tilakohtaisia 
tukioikeuksia vähennetään, kyseisten 
vuonna 2019 aktivoitujen oikeuksien arvo 
ei olisi enemmän kuin 30 prosenttia 
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vähemmän kuin vuonna 2013.

Or. en

Tarkistus 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Soveltaessaan 2, 3 ja 5 kohtaa 
jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla taataan, että kun tiloille 
myönnettyihin tukioikeuksiin perustuvan 
rahoituksen määrä pienenee, tämän 
rahoituksen määrä on vuonna 2019 
enintään 20 prosenttia alhaisempi kuin 
vuonna 2014.

Or. es

Tarkistus 1116
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat 2, 3 ja 5 kohtaa 
soveltaessaan toteuttaa toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että mikäli tilakohtaisia 
tukioikeuksia vähennetään, kyseisten 
jäsenvaltion kanssa sovittuna 
ajankohtana aktivoitujen oikeuksien arvo 
ei ole enemmän kuin 10 prosenttia 
vähemmän kuin 31 päivänä 
joulukuuta 2013;

Or. en
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Tarkistus 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaikkien tukioikeuksien 
yksikköarvon on viimeistään 
hakuvuonna 2024 oltava sama koko 
jäsenvaltiossa tai, jos sovelletaan 
20 artiklaa, alueella.

Or. fr

Tarkistus 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein luoda 
tukioikeuksien yksikköarvon 
painotusjärjestelmän tuotantotyyppien 
perusteella, ja tämän tavoitteena on 
erityisesti ottaa huomioon 
hehtaarikohtaiset tuloerot 
tuotantotyyppien mukaan.

Or. fr

Tarkistus 1119
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa 6. Jäsenvaltiot voivat 2 ja 3 kohtaa 
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soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten 
vahvistettava toteutettavat toimenpiteet 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013. 
Kyseisiin toimenpiteisiin on kuuluttava
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

soveltaessaan ryhtyä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa tätä varten 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 1 
päivänä elokuuta 2013. Kyseisiin 
toimenpiteisiin voi kuulua tukioikeuksien 
asteittainen muuttaminen vuosittain 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

Or. en

Perustelu

Hehtaarikohtaisen tuen on edelleen oltava jäsenvaltioiden harkintavallassa, jotta siinä 
otetaan huomioon erot maanviljelyssä.

Tarkistus 1120
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa 
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 1 
päivänä elokuuta 2013. Kyseisiin 
toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa 
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 1 
päivänä elokuuta 2013. Jos tukioikeuksia 
ei ole 31 päivänä joulukuuta 2013 tai jos 
tukioikeuksien arvo 31 päivänä 
joulukuuta on vähemmän kuin 
22 artiklan 1 kohdan mukainen 
kansallinen tai alueellinen keskiarvo, 
tukioikeuksia korotetaan enintään sadan 
hehtaarin osalta ja niiden tukioikeuksien 
vähennyksen seurauksena saatavilla 
olevien varojen mukaan, jotka 31 päivänä 
joulukuuta 2013 olivat arvoltaan 
korkeampia kuin 22 artiklan 1 kohdan 
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mukainen kansallinen tai alueellinen 
keskiarvo.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistaminen samaan yksikköarvoon vuonna 2019 voi olla eräissä tapauksissa liian 
huomattava muutos. Jäsenvaltioille olisi tämän vuoksi annettava riittävästi joustovaraa, jotta 
ne voivat itse määrittää lähentymisen tahdin. Näin vältetään jäsenvaltion tuottavimpien 
viljelijöiden elinkelpoisuuteen kohdistuva uhka.

Tarkistus 1121
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2013. Kyseisiin 
toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

6. Jäsenvaltioiden on 2, 3 ja 5 kohtaa
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla, 
ottamalla huomioon prosenttiosuus 
22 artiklan 5 kohdan mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
sovellettavat prosenttiosuudet ja
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2013. Kyseisiin 
toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien muuttaminen vuosittain.
Prosenttiosuudet ja vaiheet määritetään 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein,
joiden pohjalta voidaan määrittää 
työskentelytehokkuus.

Or. fr

Perustelu

Tilanne eri jäsenvaltioiden kesken vaihtelee suuresti. Jäsenvaltioilla on oltava riittävästi 
joustovaraa voidakseen määrittää uudistuksen etenemisen tahdin ja lopullisen muodon. Niillä 
on myös oltava mahdollisuus rajoittaa viljelijöiden menetyksiä. Näin ollen maatilan 
työskentelytehokkuus on tärkeä tekijä, joten se on otettava huomioon siinä vaiheessa, kun 
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tehdään valintoja.

Tarkistus 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 1 
päivänä elokuuta 2013. Kyseisiin 
toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

6. Jäsenvaltioiden on 2, 3 ja 5 kohtaa
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla ottaen 
tarvittaessa huomioon 22 artiklan 
5 kohdan mukaisen prosentuaalisen 
osuuden. Jäsenvaltioiden on tätä varten 
vahvistettava toteutettavat toimenpiteet 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013. 
Kyseisiin toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

Or. en

Tarkistus 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa 
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2013. Kyseisiin 

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa 
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2013. Kyseisiin 
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toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

Or. es

Perustelu

Kun otetaan huomioon asetusten hyväksymistä koskevat komission määräajat, Espanjan on 
käytännössä mahdotonta ilmoittaa komissiolle ennen 1 päivää elokuuta 2013 niitä 
toimenpiteitä, jotka se toteuttaa uuden tukimallin soveltamiseksi. Ehdotetaan määräajan 
pidentämistä 31 päivään joulukuuta 2013.

Tarkistus 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa 
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2013. Kyseisiin 
toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa 
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013. Kyseisiin 
toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

Or. es

Tarkistus 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa 
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2013. Kyseisiin 
toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

6. Jäsenvaltioiden on 2 ja 3 kohtaa 
soveltaessaan ryhdyttävä unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen 
yhdenmukaistamaan tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten vahvistettava 
toteutettavat toimenpiteet viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013. Kyseisiin 
toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

Or. es

Perustelu

Määräaika on mahdoton toteuttaa ehdotettujen aloitteen etenemistä koskevien päivämäärien 
mukaisesti.

Tarkistus 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiossa tai alueella kasvatetaan 
on nautakarjaa, lampaita tai vuohia ja 
siihen käytettävät tilakohtaiset pinta-alat 
ovat pieniä, jäsenvaltio tai alue voi 
20 artiklan mukaiset puolueettomat ja 
syrjimättömät perusteet täyttääkseen 
myöntää näitä aloja koskevat tuet 
IV osastossa tarkoitettuina 
tuotantosidonnaisina tukina. Tässä 
tapauksessa tämä näkökohta voidaan 
perustella komissiolle, jotta voidaan taata 
sen osuuden lisääminen, jonka jäsenvaltio 
tai alue voi osoittaa kansallisesta 
enimmäismäärästä tuotantosidonnaisiin 
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tukiin, edellyttäen että 39 artiklan 
3 kohdan edellytykset täyttyvät.

Or. es

Perustelu

Nauta-, lammas- ja vuohialojen tapauksessa on tärkeää korostaa EU:n toimielimille selkeästi, 
että mielestämme uutta YMP:aa koskeva ehdotuksessa käsitellään ennen kaikkea maataloutta 
eikä siinä ole huomioitu kotieläintalouden aloja, jotka ovat saaneet tukia vuoteen 2013 asti. 
Näitä aloja ei ole kohdeltu oikeasuhteisesti eikä tasapuolisesti, ja tämän vuoksi on tärkeää 
etsiä vaihtoehtoinen ratkaisu, joka ei sulje näitä aloja tukijärjestelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2016 tarkistaa 
lähentymisprosessin edistämistä koskevia 
toimenpiteitään sen vuoden 1 päivästä 
tammikuuta alkaen, joka on 
tarkistamisvuotta seuraava vuosi.

Or. es

Tarkistus 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2016 tarkistaa 
lähentymisprosessin edistämistä koskevia 
toimenpiteitään sen vuoden 1 päivästä
tammikuuta alkaen, joka on 
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tarkistamisvuotta seuraava vuosi.

Or. es

Perustelu

Säädetään lähentymistä koskevien päätösten välitarkistuksesta, jotta päätöksiä voidaan 
tarvittaessa mukauttaa.

Tarkistus 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2016 tarkistaa 
lähentymisprosessin edistämistä koskevia 
toimenpiteitään tarkistamisvuotta 
seuraavan sen vuoden 1 päivästä 
tammikuuta alkaen, joka on 
tarkistamisvuotta seuraava vuosi.

Or. es

Perustelu

Tarkistetaan toimenpiteitä, jotta voidaan todeta tulokset ja tehdä korjauksia, joiden avulla 
ehdotetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Tarkistus 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Tukioikeuksien arvon 

yhdenmukaistaminen jäsenvaltioiden 
välillä
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1. Suorien tukien tasapuolinen jakaminen 
koko Euroopan unionissa varmistetaan 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaolon 
päättymiseen mennessä, jolloin taataan 
viljelijöiden tuloihin liittyvien suorien 
tukien täydellinen yhdenmukaistaminen 
eri jäsenvaltioiden välillä.
2. Edellä 1 kohdassa säädetyn 
yhdenmukaistamistavoitteen perusteella 
komissio esittelee vuoden 2012 loppuun 
mennessä ehdotuksen tämän tavoitteen 
toteuttamista koskevista menetelmistä ja 
aikataulusta. Ehdotuksessa on 
määriteltävä hehtaarikohtaisia tukia 
koskevan yhdenmukaistamisen välitasot, 
jotka ulottuvat edellä mainittuun 
määräaikaan mennessä saavutettavaan 
täydelliseen yhdenmukaistamiseen asti.
3. Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen.
4. 1 kohdassa säädetty 
yhdenmukaistaminen toteutetaan 
ottamalla asianmukaisesti huomioon eri 
jäsenvaltioiden väliset erot palkkatasoissa 
ja tuotantopanoskustannuksissa. 
Komissio ottaa nämä erot huomioon 
2 kohdassa mainitussa ehdotuksessa.

Or. pt

Tarkistus 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä

1. Poiketen siitä, mitä I luvussa 
säädetään, jäsenvaltiot, joissa on käytössä 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osaston 
mukainen yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmä 31 päivään joulukuuta 2013 
mennessä, voivat myöntää viljelijöille 
tukea tämän luvun mukaisesti.
2. Yhtenäinen pinta-alatuki myönnetään 
vuosittain. Se lasketaan jakamalla 
28 b artiklan mukaisesti vahvistettu 
vuotuinen kansallinen enimmäismäärä 
28 d artiklan mukaisesti vahvistetulla 
kunkin jäsenvaltion maatalousmaan 
määrällä.
3. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle, jos ne aikovat lopettaa 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
soveltamisen, elokuun ensimmäiseen 
päivään mennessä viimeisenä 
soveltamisvuotena. Kun yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmän soveltaminen on 
päättynyt, perustukijärjestelmää 
sovelletaan asiaa koskevien unionin 
sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
1. Jäsenvaltiot, jotka soveltavat alueellista 
mallia asetuksen (EY) N:o 73/2009
mukaisesti, voivat myöntää viljelijöille 
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vuosittain korvauksen 5 000 euron 
järjestelmän poisjäännistä tukia 
mukautettaessa. Tätä määrää voidaan 
lisäksi korottaa pienten ja keskisuurten 
tilojen kohdalla.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
lisämäärän rahoittamiseksi jäsenvaltiot 
voivat 1 päivään elokuuta (xx) asti 
päättää, että ne käyttävät enintään 
5 prosenttia liitteessä II esitetyistä 
kansallisista enimmäismääristään. 
Pienviljelijöille myönnettävät tuet 
(V osasto) ja tässä artiklassa tarkoitettu 
lisämäärä voivat olla yhteensä enintään 
10 prosenttia jäsenvaltion kansallisesta 
enimmäismäärästä.

Or. de

Tarkistus 1133
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
1. Poiketen siitä, mitä 22 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
yhdenmukaistaa tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla siten, 
että tukioikeuksien yksikköarvo siirtää 
osan, mutta ei kaikkea, siirtymästä 
yhdenmukaisiin kansallisiin tai 
alueellisiin arvoihin hakuvuonna 2019. 
Yhdenmukaistamiseen käytettävän 
menetelmän on mukautettava ainakin 
90 prosenttia alle keskiarvojen olevia
tukioikeuksien arvoja poistamalla 
kolmanneksen erosta niiden 
alkuperäiseen tasoon, kuten esitetään 
jäljempänä 3 kohdassa. 
Yhdenmukaistaminen rahoitetaan 
vähentämällä kansallisen tai alueellisen 
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keskiarvon ylittäviä tukioikeuksien arvoja.
2. Jäsenvaltioiden on 1 kohtaa 
soveltaessaan vahvistettava unionin 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
1. elokuuta 2013 mennessä toteutettavat 
toimenpiteet. Kyseisiin toimenpiteisiin on 
kuuluttava tukioikeuksien asteittainen 
muuttaminen vuosittain puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään mainitussa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.
3. Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
1 kohtaa, on laskettava yksittäisen 
viljelijän tukioikeuksien alkuperäinen 
kokonaisarvo ottamalla huomioon niiden 
tukioikeuksien kokonaisarvo, 
erityistukioikeudet mukaan luettuina, 
jotka hänellä oli 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisessa tilatukijärjestelmässä. 
Viljelijälle myönnettävien tukioikeuksien 
kokonaisarvosta vähennetään asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 liitteessä esitetyn 
kansallisen enimmäismäärän ja 19 tai 
20 artiklassa vahvistetun kansallisen 
enimmäismäärän välinen 
prosentuaalinen erotus 23 artiklan 
1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen. 
Viljelijän tukioikeuksien yksikköarvo 
lasketaan jakamalla tämän artiklan 
mukaisesti vahvistettu kokonaisarvo 
hänelle 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen tukioikeuksien määrällä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan osittaista, ei täydellistä yhdenmukaistamista, jotta lievennettäisiin 
yhdenmukaiseen kiinteään tukeen siirtymistä vuoteen 2019 mennessä koskevan ehdotuksen 
vaikutuksia. Tarkistuksen 1 kohdassa säädetään yhdenmukaistamisesta. Tarkistuksen 
2 kohdassa esitetään toimenpiteet ja niiden toteutusaikataulu. Tarkistuksen 3 kohdassa 
tarkastellaan sitä, kuinka tukioikeudet vahvistetaan vuonna 2014, ja yhdistetään ne 
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vuoden 2013 lopun arvoihin, mukautettuna vuotuisen enimmäismäärän vähennykseen ja 
mahdollisiin muutoksiin.

Tarkistus 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
1. Poiketen siitä mitä 22 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
yhdenmukaistaa tukioikeuksien arvoa 
kansallisella ja alueellisella tasolla siten, 
että tukioikeuksien yksikköarvo lähenee 
osittain – ei kokonaisuudessaan – samaa 
arvoa koko jäsenvaltiossa tai koko 
alueella hakuvuodesta 2019 alkaen.
2. Edellistä kohtaa soveltaessaan 
jäsenvaltiot vahvistavat unionin oikeuden 
yleisperiaatteita noudattaen ne 
toimenpiteet, jotka on toteutettava 
viimeistään 1 päivä elokuuta 2013. 
Kyseisiin toimenpiteisiin on kuuluttava 
tukioikeuksien asteittainen muuttaminen 
vuosittain puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.
3. Tämä artiklan 1 kohtaa soveltavien 
jäsenvaltioiden on laskettava alustava 
tukioikeuksien kokonaisarvo niiden 
tukioikeuksien kokonaisarvon perusteella, 
erityistukioikeudet mukaan luettuina, 
jotka viljelijällä oli 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisessa tilatukijärjestelmässä. 
Viljelijälle myönnettyjen tukioikeuksien 
kokonaisarvoa alennetaan suhteessa 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 VIII liitteessä 
vahvistetun kansallisen enimmäismäärän 
ja 19 tai 20 artiklassa vahvistetun 
kansallisen enimmäismäärän väliseen 
eroon nähden 23 artiklan 1 kohdassa 
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säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen. Kunkin viljelijän 
tukioikeuksien yksikköarvo on laskettava 
jakamalla tämän artiklan mukaisesti 
vahvistettu kokonaisarvo viljelijälle 
21 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen tukioikeuksien määrällä.

Or. es

Perustelu

Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa säilytetään aiemmat viitemäärät ja joissa maatalouden 
tuotantosuunnat ovat hyvin monimuotoisia, uuden tukijärjestelmän käyttöönotosta johtuva 
varojen uudelleen jakaminen tuensaajien ja alojen kesken voi vaikuttaa merkittävällä tavalla 
tilojen kannattavuuteen. Tämän vuoksi katsomme, että tuensaajien välisen lähentymisen on 
tapahduttava asteittain, ja sen on oltava rajoitettua.

Tarkistus 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
1. Poiketen 22 artiklan säännöksistä 
jäsenvaltiot voivat päättää 
yhdenmukaistavansa tukioikeuksia 
osittain niin, että tavoitteena on siirtyä 
asteittain tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistamiseen ja niin, että niiden 
yksikköarvo on määritelty kansallisella tai 
alueellisella tasolla, kuten 22 artiklan 
5 kohdassa on säädetty.
2. Tätä 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta hyödyntävät jäsenvaltiot 
määrittävät asteittaisen hyvityksen niiden 
eri tukioikeuksien arvolle, 
erityistukioikeudet mukaan luettuina, 
jotka viljelijällä oli vuonna 2013, 
puolueettomien ja syrjimättömien 
perusteiden perusteella kohdentamalla 
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tappiot ja voitot tukioikeuksia saaneiden 
viljelijöiden kesken ja tukioikeuksien 
arvon pohjalta.
3. Jäsenvaltiot, jotka hyödyntävät tätä 
1 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, 
laativat perustukioikeuksien 
yhdenmukaistamiseksi tarkoitetun 
kansallisen suunnitelman, jossa ne 
määrittävät vuosittain sovellettavat 
tukioikeuksien arvon hyvittämiselle. 
Kansallisessa 
yhdenmukaistamissuunnitelmassa 
voidaan määrittää enimmäiskatto 
tukioikeuksille vuosittaiselta pohjalta. 
Vastaavat säästöt käytetään 
yhdenmukaistamisprosessin 
vauhdittamiseksi sellaisten tukioikeuksien 
kohdalla, joiden arvo on alhaisempi kuin 
yksikköarvo, siten kuin 22 artiklan 
5 kohdassa on säädetty.
4. Yhdenmukaistamisprosessiin 
käytettävien varojen on oltava vähintään 
40 prosenttia kansallisesta tai 
alueellisesta enimmäismäärästä 19 tai 
20 artiklan mukaisesti sen jälkeen, kun on 
suoritettu 23 artiklan 1 kohdan mukainen 
lineaarinen vähennys.

Or. en

Tarkistus 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
22 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 b artikla
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 

enimmäismäärä
1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä yhtenäisen 
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pinta-alatuen järjestelmään 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.
2. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
tukioikeuksien kokonaismäärän on 
jokaisen jäsenvaltion osalta oltava 
jokaisena vuonna yhtä suuri kuin 
vastaava komission 1 kohdan mukaisesti 
vahvistama kansallinen enimmäismäärä.
3. Jos komission 1 kohdan mukaisesti 
vahvistamaa enimmäismäärää muutetaan 
edellisvuodesta tai jos yhtenäinen pinta-
alatuki tiettynä vuonna ylittää komission 
1 kohdan mukaisesti vahvistaman 
enimmäismäärän, jäsenvaltion on 
vähennettävä tai korotettava lineaarisesti 
kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavan 
kansallisen hehtaarituen määrää 
2 kohdan noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
22 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 c artikla
Maatalousmaa yhtenäisen pinta-alatuen 

järjestelmässä
1. Jäsenvaltion yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmään kuuluva maatalousmaa on 
osa sen käytettyä maatalousmaata.
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2. Tässä luvussa 'käytetyllä 
maatalousmaalla' tarkoitetaan 25 artiklan 
2 ja 3 kohdassa määritettyä tukikelpoisten 
hehtaarien kokonaismäärää.
3. Jollei kyseessä ole ylivoimainen este tai 
poikkeukselliset olosuhteet, 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
on oltava viljelijän käytössä jäsenvaltion 
vahvistamana päivänä, joka ei saa olla 
myöhempi kuin kyseisessä jäsenvaltiossa 
vahvistettu määräpäivä asetuksen (EU) 
N:o […] [HZR] 73 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun tukihakemuksen 
muuttamiselle.

Or. en

Tarkistus 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
22 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 d artikla
Sisäinen lähentyminen

1. Poiketen siitä, mitä 22 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
yhdenmukaistaa tukioikeuksien arvoa 
kansallisella tai alueellisella tasolla siten, 
että tukioikeuksien yksikköarvo siirtää 
osan, mutta ei kaikkea, siirtymästä 
yhdenmukaisiin kansallisiin tai 
alueellisiin arvoihin hakuvuonna 2019. 
Yhdenmukaistamiseen käytettävän 
menetelmän on mukautettava ainakin 
90 prosenttia alle keskiarvojen olevia 
tukioikeuksien arvoja poistamalla 
kolmanneksen erosta niiden 
alkuperäiseen tasoon, kuten esitetään 
jäljempänä 3 kohdassa. 
Yhdenmukaistaminen rahoitetaan 
vähentämällä kansallisen tai alueellisen 
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keskiarvon ylittäviä tukioikeuksien arvoja.
2. Jäsenvaltioiden on 1 kohtaa 
soveltaessaan vahvistettava unionin 
oikeuden yleisperiaatteita noudattaen 
1. elokuuta 2013 mennessä toteutettavat 
toimet. Kyseisiin toimenpiteisiin on 
kuuluttava tukioikeuksien asteittainen 
muuttaminen vuosittain puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään mainitussa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.
3. Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
1 kohtaa, on laskettava yksittäisen 
viljelijän tukioikeuksien alkuperäinen 
kokonaisarvo ottamalla huomioon niiden 
tukioikeuksien kokonaisarvo, 
erityistukioikeudet mukaan luettuina, 
jotka hänellä oli 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisessa tilatukijärjestelmässä. 
Viljelijälle myönnettävien tukioikeuksien 
kokonaisarvosta vähennetään asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 liitteessä esitetyn 
kansallisen enimmäismäärän ja 19 tai 
20 artiklassa vahvistetun kansallisen 
enimmäismäärän välinen 
prosentuaalinen erotus 23 artiklan 
1 kohdassa säädetyn lineaarisen 
vähennyksen soveltamisen jälkeen. 
Viljelijän tukioikeuksien yksikköarvo 
lasketaan jakamalla tämän artiklan 
mukaisesti vahvistettu kokonaisarvo 
hänelle 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen tukioikeuksien määrällä.

Or. en

Tarkistus 1139
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

1. Jokainen jäsenvaltio voi perustaa 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
kansallisen varannon. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 1140
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

1. Jokainen jäsenvaltio voi perustaa 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
kansallisen varannon. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

Or. en



AM\907854FI.doc 119/171 PE492.793v01-00

FI

Tarkistus 1141
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltio voi 
kansallisen varannon perustamiseksi tehdä 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna perustukijärjestelmän 
enimmäismäärälle lineaarisen 
prosentuaalisen vähennyksen kansallisella 
tasolla. Jäsenvaltioilla on harkintavalta 
soveltaa lineaariselle vähennykselle 
vaihtoehtoista mekanismia silloin kun se 
on perusteltua.

Or. en

Tarkistus 1142
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on myönnettävä 
tukioikeudet kansallisesta varannosta 
puolueettomin perustein ja tavalla, jolla 
varmistetaan viljelijöiden tasapuolinen 
kohtelu ja vältetään markkinoiden ja 
kilpailun vääristyminen.

3. Jäsenvaltion on myönnettävä 
perustukioikeudet sekä tämän asetuksen 
2 luvun 29, 30, 31 ja 32 artiklassa 
tarkoitetut tukioikeudet kansallisesta 
varannosta puolueettomin perustein ja 
tavalla, jolla varmistetaan viljelijöiden 
tasapuolinen kohtelu ja vältetään 
markkinoiden ja kilpailun vääristyminen.

Or. en
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Tarkistus 1143
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän sekä tämän 
asetuksen 2 luvun 29, 30, 31 ja 
32 artiklassa tarkoitettujen tukioikeuksien 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot voivat 
tarvittaessa alueellisella tasolla määrittää 
vuonna 2014 sovellettavan vähennyksen 
tason ja soveltaa tarvittaessa 
lisävähennyksiä seuraavina vuosina.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja alueiden on määritettävä kansallisen varannon rahoittamiseksi 
sovellettavan vähennyksen taso.

Tarkistus 1145
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot 
määrittävät vuonna 2014 sovellettavan 
vähennyksen tason ja ne voivat soveltaa 
tarvittaessa lisävähennyksiä seuraavina 
vuosina.

Or. en

Perustelu

Kansallisen varannon vähennyksen olisi pikemminkin vastattava tarvetta kuin rajoituttava 
tiettyyn prosentuaaliseen osuuteen. On myös säädettävä siitä, kuinka tarpeisiin vastataan 
seuraavina vuosina.

Tarkistus 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
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kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
vuonna 2014 enintään 5 prosenttia, jollei 
suurempi vähennys ole tarpeen 4 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksia koskevien 
tarpeiden vuoksi.
Varainhoitovuodesta 2015 alkaen 
jäsenvaltio voi asettaa muiden vuosien 
osalta vähennyskynnyksen jakotarpeiden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 1147
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
vuonna 2014 enintään 3 prosenttia, jollei 
suurempi vähennys ole tarpeen 4 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksia koskevien 
tarpeiden vuoksi. Jäsenvaltio voi asettaa 
seuraavien vuosien osalta 
vähennyskynnyksen vuosittain 
jakotarpeiden perusteella.

Or. bg
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Tarkistus 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna. 
Jäsenvaltion on kansallisen varannon 
perustamiseksi tehtävä 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla
vuonna 2014 enintään 3 prosenttia, jollei 
suurempi vähennys ole tarpeen 4 kohdassa 
säädettyjen vuoden 2014 tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi. Jäsenvaltio 
voi asettaa seuraavien vuosien osalta 
vähennyskynnyksen jakotarpeiden 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Siirryttäessä alueelliseen malliin kansallista varantoa ei välttämättä tarvita ensimmäisen 
täytäntöönpanovuoden jälkeen. Jäsenvaltioiden on saatava valita tarpeitaan vastaava 
prosentuaalinen osuus, myös nolla prosenttia, jos määriä ei tarvita.

Tarkistus 1149
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 

1. Jokaisen jäsenvaltion, tai 6 artiklan 
2 kohdan a alakohtaa sovellettaessa 
alueen, on perustettava kansallinen 
varanto. Jäsenvaltion on kansallisen 
varannon perustamiseksi tehtävä 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
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lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

soveltamisvuonna perustukijärjestelmän 
enimmäismäärälle lineaarinen 
prosentuaalinen vähennys kansallisella 
tasolla. Vähennys voi olla enintään 3 
prosenttia, jollei suurempi vähennys ole 
tarpeen 4 kohdassa vuoden 2014 osalta 
säädettyjen tukioikeuksia koskevien 
tarpeiden vuoksi. Jäsenvaltio tai alue voi 
kansallisen varannon rahoittamiseksi 
tehdä perustukijärjestelmän 
enimmäismäärälle vuosittain lineaarisen 
prosentuaalisen vähennyksen 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltio tai alue määrittää vuotuisen 
vähennyksen tason.

Or. en

Tarkistus 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi.

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 5 a a kohdassa
vuoden 2014 osalta säädettyjen 
tukioikeuksia koskevien tarpeiden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat nostaa 33 artiklan 
1 kohdassa tai 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisten 
enimmäismäärien kynnyksiä 
aktiiviviljelijöiden määritelmän täyttävien 
valittujen edunsaajien asettamiseksi 
etusijalle kansallisella tasolla 
riippumattomien ja syrjimättömien 
kriteereiden sekä eräiden viljelmien 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
merkityksen sekä ympäristöön ja 
maisemaan liittyvän merkityksen 
perusteella. Kyseinen päätös on 
ilmoitettava komissiolle 1 päivään 
elokuuta 2013 mennessä.

Or. it

Tarkistus 1152
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

Poistetaan.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
’maataloustoimintansa aloittavalla 
nuorella viljelijällä’ tarkoitetaan 36 
artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttävää viljelijää, joka ei ole harjoittanut 
minkäänlaista maataloustoimintaa omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa ja jonka 
määräysvallassa ei ole ollut 
maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden 
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maataloustoiminnan aloittamista 
edeltäneiden viiden vuoden aikana. Jos 
kyseessä on oikeushenkilö, luonnolliset 
henkilöt, joiden määräysvallassa 
oikeushenkilö on, eivät ole saaneet 
harjoittaa minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa eikä niiden 
määräysvallassa ole saanut olla 
maataloustuotantoa harjoittavaa 
oikeushenkilöä kyseessä olevan 
oikeushenkilön maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana.

Or. en

Tarkistus 1153
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

Poistetaan.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
’maataloustoimintansa aloittavalla 
nuorella viljelijällä’ tarkoitetaan 36 
artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttävää viljelijää, joka ei ole harjoittanut 
minkäänlaista maataloustoimintaa omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa ja jonka 
määräysvallassa ei ole ollut 
maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden 
maataloustoiminnan aloittamista 
edeltäneiden viiden vuoden aikana. Jos 
kyseessä on oikeushenkilö, luonnolliset 
henkilöt, joiden määräysvallassa 
oikeushenkilö on, eivät ole saaneet 
harjoittaa minkäänlaista 
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maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa eikä niiden 
määräysvallassa ole saanut olla 
maataloustuotantoa harjoittavaa 
oikeushenkilöä kyseessä olevan 
oikeushenkilön maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana.

Or. en

Tarkistus 1154
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

Poistetaan.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
’maataloustoimintansa aloittavalla 
nuorella viljelijällä’ tarkoitetaan 36 
artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttävää viljelijää, joka ei ole harjoittanut 
minkäänlaista maataloustoimintaa omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa ja jonka 
määräysvallassa ei ole ollut 
maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden 
maataloustoiminnan aloittamista 
edeltäneiden viiden vuoden aikana. Jos 
kyseessä on oikeushenkilö, luonnolliset 
henkilöt, joiden määräysvallassa 
oikeushenkilö on, eivät ole saaneet 
harjoittaa minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa eikä niiden 
määräysvallassa ole saanut olla 
maataloustuotantoa harjoittavaa 
oikeushenkilöä kyseessä olevan 
oikeushenkilön maataloustoiminnan 
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aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana.

Or. en

Tarkistus 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

Poistetaan.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
’maataloustoimintansa aloittavalla 
nuorella viljelijällä’ tarkoitetaan 36 
artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttävää viljelijää, joka ei ole harjoittanut 
minkäänlaista maataloustoimintaa omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa ja jonka 
määräysvallassa ei ole ollut 
maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden 
maataloustoiminnan aloittamista 
edeltäneiden viiden vuoden aikana. Jos 
kyseessä on oikeushenkilö, luonnolliset 
henkilöt, joiden määräysvallassa 
oikeushenkilö on, eivät ole saaneet 
harjoittaa minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa eikä niiden
määräysvallassa ole saanut olla 
maataloustuotantoa harjoittavaa 
oikeushenkilöä kyseessä olevan 
oikeushenkilön maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana.

Or. en
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Tarkistus 1156
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

4. Jäsenvaltio voi käyttää kansallista 
varantoa kansallisella tai alueellisella 
tasolla myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

4. Jäsenvaltio voi käyttää kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti uusille tulokkaille ja
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille.

Or. en

Perustelu

Kansallista varantoa ei pidä suunnata vain nuoria viljelijöitä varten, vaan myös maatalouden 
uusia tulokkaita varten.

Tarkistus 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

4. Jäsenvaltio voi käyttää kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

Or. en

Perustelu

Toisen pilarin nuoria viljelijöitä koskevat toimenpiteet ovat tehokkaampi tapa tukea ja 
rohkaista uusia tulokkaita, joten ensimmäisen pilarin toimenpiteiden täytäntöönpanon on 
oltava jäsenvaltioille vapaaehtoista.

Tarkistus 1159
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen perustukioikeuksia 
sekä tämän asetuksen 2 luvun 29, 30, 31 
ja 32 artiklassa tarkoitettuja tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville uusille tulokkaille ja nuorille 
viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
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varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille ja uusille viljelijöille.

Or. fr

Tarkistus 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti uusille tulokkaille ja
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 1162
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville uusille viljelijöille.

Or. fr

Tarkistus 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
"maataloustoimintansa aloittavalla nuorella 
viljelijällä" tarkoitetaan 36 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävää 
viljelijää, joka ei ole harjoittanut 
minkäänlaista maataloustoimintaa omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa ja jonka 
määräysvallassa ei ole ollut 
maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana. Kun on kyseessä oikeushenkilö, 
sen hallinnosta vastaava luonnollinen 
henkilö/vastaavat luonnolliset henkilöt 
ei/eivät saa harjoittaa minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa tai olla vastuussa 
maataloustuotantoa harjoittavan 
oikeushenkilön hallinnosta oikeushenkilön 
harjoittaman maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana;

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
"maataloustoimintansa aloittavalla nuorella
tai uudella viljelijällä" tarkoitetaan 
36 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttävää viljelijää, joka ei ole 
harjoittanut minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa ja jonka määräysvallassa 
ei ole ollut maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana. Kun on kyseessä oikeushenkilö, 
sen hallinnosta vastaava luonnollinen 
henkilö/vastaavat luonnolliset henkilöt 
ei/eivät saa harjoittaa minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa tai olla vastuussa 
maataloustuotantoa harjoittavan 
oikeushenkilön hallinnosta oikeushenkilön 
harjoittaman maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana;

Or. fr

Tarkistus 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
’maataloustoimintansa aloittavalla nuorella 
viljelijällä’ tarkoitetaan 36 artiklan 2 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttävää 
viljelijää, joka ei ole harjoittanut 
minkäänlaista maataloustoimintaa omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa ja jonka 

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
’maataloustoimintansa aloittavalla nuorella 
viljelijällä ja uudella tulokkaalla’ 
tarkoitetaan tarvittaessa 36 artiklan 2 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttävää 
viljelijää, joka ei ole harjoittanut 
minkäänlaista maataloustoimintaa omissa 
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määräysvallassa ei ole ollut 
maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana. Jos kyseessä on oikeushenkilö, 
luonnolliset henkilöt, joiden
määräysvallassa oikeushenkilö on, eivät 
ole saaneet harjoittaa minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa eikä niiden 
määräysvallassa ole saanut olla 
maataloustuotantoa harjoittavaa 
oikeushenkilöä kyseessä olevan 
oikeushenkilön maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana.

nimissään ja omaan lukuunsa ja jonka 
määräysvallassa ei ole ollut 
maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana. Jos kyseessä on oikeushenkilö, 
luonnolliset henkilöt, joiden 
määräysvallassa oikeushenkilö on, eivät 
ole saaneet harjoittaa minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa eikä niiden 
määräysvallassa ole saanut olla 
maataloustuotantoa harjoittavaa 
oikeushenkilöä kyseessä olevan 
oikeushenkilön maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana.

Or. en

Tarkistus 1165
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
"maataloustoimintansa aloittavalla 
nuorella viljelijällä" tarkoitetaan 
36 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttävää viljelijää, joka ei ole 
harjoittanut minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa ja jonka määräysvallassa 
ei ole ollut maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana. Kun on kyseessä oikeushenkilö, 
sen hallinnosta vastaava luonnollinen 
henkilö/vastaavat luonnolliset henkilöt 
ei/eivät saa harjoittaa minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa tai olla vastuussa 
maataloustuotantoa harjoittavan 

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
"maataloustoimintansa aloittavalla uudella 
viljelijällä" tarkoitetaan 36 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävää 
viljelijää, joka ei ole harjoittanut 
minkäänlaista maataloustoimintaa omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa ja jonka 
määräysvallassa ei ole ollut 
maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana. Kun on kyseessä oikeushenkilö, 
sen hallinnosta vastaava luonnollinen 
henkilö/vastaavat luonnolliset henkilöt 
ei/eivät saa harjoittaa minkäänlaista 
maataloustoimintaa omissa nimissään ja 
omaan lukuunsa tai olla vastuussa 
maataloustuotantoa harjoittavan 
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oikeushenkilön hallinnosta oikeushenkilön 
harjoittaman maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana;

oikeushenkilön hallinnosta oikeushenkilön 
harjoittaman maataloustoiminnan 
aloittamista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana;

Or. fr

Tarkistus 1166
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määrittää objektiivisia 
lisäkriteerejä maanviljelyn uusille 
tulokkaille asetuksen (EU) N:o [..] [RD] 
1 artiklan 1 kohdan u alakohdan 
mukaisesti, jotta nämä olisivat 
tukikelpoisia kansallisen varannon 
oikeuksille.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että kansallinen varanto osoitetaan asianmukaisesti aidosti nuorille 
viljelijöille, jotka aloittavat maataloustoiminnan, on mahdollistettava tiettyjen, esimerkiksi 
tutkintoja ja kenties kelpoisuuteen liittyvien tulorajoja koskevien, objektiivisten kriteerien 
sisällyttäminen.

Tarkistus 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määrittää objektiivisia 
lisäkriteerejä maanviljelyn uusille 
tulokkaille asetuksen (EU) N:o [..] [RD] 
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1 artiklan 1 kohdan u alakohdan 
mukaisesti, jotta nämä olisivat 
tukikelpoisia kansallisen varannon 
oikeuksille.

Or. en

Tarkistus 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi käyttää kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
aktiiviviljelijälle, joka ei täytä 21 artiklan 
2 kohdassa esitettyjä edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltio voi käyttää kansallista 
varantoa

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltio voi käyttää kansallista 
varantoa

5. Jäsenvaltio voi käyttää kansallista tai 
alueellista varantoa

Or. en

Tarkistus 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) myöntääkseen tukioikeuksia sellaisten 
alueiden viljelijöille, joihin sovelletaan 
johonkin julkiseen interventioon liittyviä 
rakenneuudistus- ja/tai 
kehittämisohjelmia, tarkoituksenaan 
varmistaa, että maata ei jätetä viljelemättä, 
ja/tai korvata viljelijöille kyseisillä alueilla
aiheutuvat erityiset haitat;

a) myöntääkseen tukioikeuksia viljelijöille 
tarkoituksenaan varmistaa, että maata ei 
jätetä viljelemättä, ja/tai korvata 
viljelijöille aiheutuvat erityiset haitat;

Or. en

Tarkistus 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) myöntääkseen tukioikeuksia sellaisten 
alueiden viljelijöille, joihin sovelletaan 
johonkin julkiseen interventioon liittyviä 
rakenneuudistus- ja/tai 
kehittämisohjelmia, tarkoituksenaan 
varmistaa, että maata ei jätetä viljelemättä, 
ja/tai korvata viljelijöille kyseisillä alueilla
aiheutuvat erityiset haitat;

a) myöntääkseen tukioikeuksia viljelijöille 
tarkoituksenaan varmistaa, että maata ei 
jätetä viljelemättä, ja/tai korvata 
viljelijöille aiheutuvat erityiset haitat;



AM\907854FI.doc 137/171 PE492.793v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) myöntääkseen tukioikeuksia sellaisten 
alueiden viljelijöille, joihin sovelletaan 
johonkin julkiseen interventioon liittyviä 
rakenneuudistus- ja/tai 
kehittämisohjelmia, tarkoituksenaan 
varmistaa, että maata ei jätetä viljelemättä, 
ja/tai korvata viljelijöille kyseisillä alueilla
aiheutuvat erityiset haitat;

a) myöntääkseen tukioikeuksia viljelijöille 
tarkoituksenaan varmistaa, että maata ei 
jätetä viljelemättä, ja/tai korvata 
viljelijöille aiheutuvat erityiset haitat;

Or. en

Tarkistus 1174
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) myöntääkseen tukioikeuksia sellaisten 
alueiden viljelijöille, joihin sovelletaan 
johonkin julkiseen interventioon liittyviä 
rakenneuudistus- ja/tai 
kehittämisohjelmia, tarkoituksenaan 
varmistaa, että maata ei jätetä viljelemättä, 
ja/tai korvata viljelijöille kyseisillä alueilla
aiheutuvat erityiset haitat;

a) myöntääkseen tukioikeuksia viljelijöille 
tarkoituksenaan varmistaa, että maata ei 
jätetä viljelemättä, ja/tai korvata 
viljelijöille aiheutuvat erityiset haitat;

Or. en
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Tarkistus 1175
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) myöntääkseen tukioikeuksia sellaisten 
alueiden viljelijöille, joihin sovelletaan 
johonkin julkiseen interventioon liittyviä 
rakenneuudistus- ja/tai 
kehittämisohjelmia, tarkoituksenaan 
varmistaa, että maata ei jätetä viljelemättä, 
ja/tai korvata viljelijöille kyseisillä alueilla 
aiheutuvat erityiset haitat;

a) myöntääkseen tukioikeuksia viljelijöille 
tarkoituksenaan varmistaa, että maata ei 
jätetä viljelemättä, ja/tai korvata 
viljelijöille kyseisillä alueilla aiheutuvat 
erityiset haitat;

Or. lv

Tarkistus 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) myöntääkseen tukioikeuksia sellaisten 
alueiden viljelijöille, joihin sovelletaan 
johonkin julkiseen interventioon liittyviä 
rakenneuudistus- ja/tai 
kehittämisohjelmia, tarkoituksenaan 
varmistaa, että maata ei jätetä 
viljelemättä, ja/tai korvata viljelijöille 
kyseisillä alueilla aiheutuvat erityiset 
haitat;

a) myöntääkseen tukioikeuksia 
15. toukokuuta 2014 jälkeen 
maataloustoiminnan aloittaville uusille 
tulokkaille; Edellä olevan 5 kohdan 
a alakohdan i alakohtaa sovellettaessa 
'maataloustoimintansa aloittavalla 
uudella tulokkaalla' tarkoitetaan 
viljelijää, joka ei ole harjoittanut 
minkäänlaista maataloustoimintaa omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa ja jonka 
määräysvallassa ei ole ollut 
maataloustoimintaa harjoittavaa 
oikeushenkilöä uuden 
maataloustoiminnan aloittamista 
edeltäneiden viiden vuoden aikana;

Or. en
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Tarkistus 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) myöntääkseen tukioikeuksia sellaisten 
alueiden viljelijöille, joihin sovelletaan 
johonkin julkiseen interventioon liittyviä
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
tarkoituksena varmistaa, että maata ei 
jätetä viljelemättä, ja/tai korvata 
viljelijöille kyseisillä alueilla aiheutuvat 
erityiset haitat;

a) myöntääkseen tukioikeuksia sellaisten 
alueiden viljelijöille, joihin sovelletaan 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
tarkoituksena varmistaa, että maata ei 
jätetä viljelemättä, ja/tai korvata 
viljelijöille kyseisillä alueilla aiheutuvat 
erityiset haitat;

Or. fr

Tarkistus 1178
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) myöntääkseen tukioikeuksia sellaisten 
alueiden viljelijöille, joihin sovelletaan 
johonkin julkiseen interventioon liittyviä 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
tarkoituksenaan varmistaa, että maata ei 
jätetä viljelemättä, ja/tai korvata 
viljelijöille kyseisillä alueilla aiheutuvat 
erityiset haitat;

a) myöntääkseen tukioikeuksia sellaisten 
alueiden viljelijöille, joihin sovelletaan 
johonkin julkiseen interventioon liittyviä 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia 
tai joilla on erityinen merkitys 
kulttuuriperinnön ja kulttuurimaiseman 
kannalta (esim. myös ympäristön 
kannalta merkitykselliset 
hedelmäpuuniityt), tarkoituksenaan 
varmistaa, että maata ei jätetä viljelemättä, 
ja/tai korvata viljelijöille kyseisillä alueilla 
aiheutuvat erityiset haitat;

Or. de

Tarkistus 1179
Alyn Smith
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) myöntääkseen tukioikeuksia 
viljelijöille, jotka ovat aloittaneet 
maataloustoimintansa tukioikeuksien 
myöntämistä edeltäneiden viiden vuoden 
aikana;

Or. en

Tarkistus 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) myöntääkseen tukioikeuksia 
maataloustoiminnan aloittaville 
viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 1181
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) myöntääkseen tukioikeuksia 
maataloustoiminnan aloittaville 
viljelijöille;

Or. en
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Tarkistus 1182
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) myöntääkseen tukioikeuksia 
maataloustoiminnan aloittaville 
viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) myöntääkseen tukioikeuksia nuorille 
viljelijöille ja/tai maataloustoiminnan 
aloittaville viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 1184
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) myöntääkseen tukioikeuksia 
maataloustoiminnan aloittaville 
viljelijöille;

Or. en
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Tarkistus 1185
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) myöntääkseen tukioikeuksia 
maataloustoiminnan aloittaville 
viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) myöntääkseen tukioikeuksia 
viljelijöille, jotka harjoittavat viljelyä 
sellaisilla alueilla, jotka on tarkoitettu 
suurikokoisille viljelmille ja joita 
suojellaan viljelmien monipuolistamisen, 
nuorentamisen tai uusiin lajikkeisiin 
siirtymisen kieltävin erityisin 
suojeluohjelmin.

Or. it

Tarkistus 1187
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) myöntääkseen tukioikeuksia 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 
9 artiklan aktiiviviljelijää koskevat 
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vaatimukset vuonna 2011 täyttäville 
viljelijöille, joilla ei kuitenkaan ollut 
tukioikeuksia edellisessä 
tilatukijärjestelmässä tai jotka eivät 
aktivoineet oikeuksiaan. Näin tehdessään 
niiden on toimittava objektiivisin 
perustein siten, että taataan viljelijöiden 
yhdenvertainen kohtelu ja vältetään 
markkina- ja kilpailuvääristymät.

Or. en

Tarkistus 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) myöntääkseen tukioikeuksia 
viljelijöille, jotka vuokraavat tai hankkivat 
maata, jota ei ole kahden edellisen vuoden 
aikana ilmoitettu 26 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1189
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) myöntääkseen tukioikeuksia 
viljelijöille, jotka vuokraavat tai hankkivat 
maata, jota ei ole kahden edellisen vuoden 
aikana ilmoitettu 26 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 1190
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) myöntääkseen tukioikeuksia 
erityistilanteessa oleville viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 1191
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) myöntääkseen tukioikeuksia 
erityistilanteessa oleville viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 1192
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) Perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna jäsenvaltio tai alue voi 
puolueettomin perustein ja tavalla, jolla 
varmistetaan viljelijöiden yhtäläinen 
kohtelu ja vältetään markkinoiden ja 
kilpailun vääristyminen, käyttää 
kansallista varantoa tukioikeuksien 
jakamiseksi perustukijärjestelmään 
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siirtymisen vuoksi erityistilanteessa 
oleville maataloustoimintaa harjoittaville 
viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korottaakseen lineaarisesti 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien arvoa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, jos kansallinen 
varanto ylittää jonakin vuonna 3 
prosenttia, edellyttäen että käytettävissä on 
riittävästi määriä 4 kohdan, tämän kohdan 
a alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti 
tehtäviin myöntämisiin.

b) korottaakseen lineaarisesti 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien arvoa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, edellyttäen että 
käytettävissä on riittävästi määriä 4 
kohdan, tämän kohdan a alakohdan ja 
tämän artiklan mukaisesti tehtäviin 
myöntämisiin.

Or. en

Tarkistus 1194
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korottaakseen lineaarisesti
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien arvoa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, jos kansallinen varanto 
ylittää jonakin vuonna 3 prosenttia, 
edellyttäen että käytettävissä on riittävästi 
määriä 4 kohdan, tämän kohdan a 
alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti tehtäviin 

b) korottaakseen perustukijärjestelmään 
liittyvien tukioikeuksien arvoa kansallisella 
tai alueellisella tasolla, jos kansallinen 
varanto ylittää jonakin vuonna 3 prosenttia, 
edellyttäen että käytettävissä on riittävästi 
määriä 4 kohdan, tämän kohdan a 
alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti tehtäviin 
myöntämisiin.
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myöntämisiin.

Or. en

Tarkistus 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kattaakseen 37 artiklan 2 kohdassa ja 
51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
vuosittaiset tarpeet tai mukauttaakseen 
vuosittaiselta pohjalta 
perustukijärjestelmän mukaisten 
tukioikeuksien arvoa. Kansallisen tai 
alueellisen varannon 24 artiklan 
1 a kohdassa tarkoitettua osaa voidaan 
käyttää vain tähän tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kattaakseen 37 artiklan 2 kohdassa ja 
51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vuotuisen tarpeen, mukauttaakseen 
vuosittain perustukijärjestelmään 
sisältyvien tukioikeuksien arvoa tai 
myöntääkseen viljelijöille vuosittain 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 7 artiklan 
1 kohdassa säädetyn vähennyskelpoisen 
5 000 euron suuruisen määrän 
poisjäännistä korvauksen, jota voidaan 
korottaa pienviljelijöiden kohdalla. 
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Jäljempänä 24 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua kansallisen tai 
alueellisen varannon osuutta voidaan 
käyttää yksinomaan näihin tarkoituksiin.

Or. de

Tarkistus 1197
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kattaakseen 37 artiklan 2 kohdassa ja 
51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vuotuisen tarpeen, mukauttaakseen 
vuosittain perustukijärjestelmään 
sisältyvien tukioikeuksien arvoa tai 
myöntääkseen viljelijöille vuosittain 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 7 artiklan 
1 kohdassa säädetyn vähennyskelpoisen 
5 000 euron suuruisen määrän 
poisjäännistä korvauksen, jota voidaan 
korottaa pienviljelijöiden kohdalla. 
Jäljempänä 24 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua kansallisen tai 
alueellisen varannon osuutta voidaan 
käyttää yksinomaan näihin tarkoituksiin.

Or. de

Tarkistus 1198
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot päättävät kansallisen 
varannon eri käyttötarkoitusten 
painopisteet.
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Or. en

Tarkistus 1199
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot päättävät kansallisen 
varannon eri käyttötarkoitusten 
painopisteet.

Or. en

Tarkistus 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot päättävät kansallisen 
varannon eri käyttötarkoitusten 
painopisteet.

Or. en

Tarkistus 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) myöntääkseen tukioikeuksia 
maataloustoiminnan vuoden 2011 jälkeen 
aloittaville viljelijöille, jotka toimivat 
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kaikilla maatalousaloilla;

Or. ro

Tarkistus 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltion on 4 kohtaa ja 5 kohdan a 
alakohtaa soveltaessaan vahvistettava
viljelijöille myönnettyjen tukioikeuksien 
arvo tukioikeuksien myöntämisvuoden 
kansallisen tai alueellisen keskiarvon 
perusteella.

6. Sovellettaessa 5 kohdan a a ja a 
alakohtaa viljelijöille myönnettyjen 
tukioikeuksien arvon on oltava kunkin 
asianomaisen vuoden osalta sama kuin 
22 artiklan 1 kohdan tai tarpeen mukaan 
22 artiklan 2 kohdan tai 22 artiklan 
4 a kohdan mukainen yksikköarvo.

Or. en

Tarkistus 1203
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on suoritettava 
tukioikeuksien lineaarinen vähennys, jos 
niiden kansallinen tai alueellinen varanto 
ei ole riittävä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen tapausten kattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1204
Hynek Fajmon



PE492.793v01-00 150/171 AM\907854FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on suoritettava 
tukioikeuksien lineaarinen vähennys, jos 
niiden kansallinen tai alueellinen varanto 
ei ole riittävä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen tapausten kattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 7 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallinen tai alueellinen varanto ei 
ole riittävä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen tapausten kattamiseksi, 
jäsenvaltioiden on suoritettava 
tukioikeuksien lineaarinen vähennys.

Or. en

Tarkistus 1206
Elisabeth Jeggle

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Kansallista varantoa täydennetään
lisäksi sellaisista tukioikeuksista 
johtuvilla määrillä, joita ei ole aktivoitu 
kuluvaa vuotta koskevassa ilmoituksessa 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maksut 
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mukaan luettuina;

Or. de

Perustelu

Asetuksen 2 lukuun sisältyvät aktivoimattomat varat, jotka on tarkoitettu ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisille maatalouskäytännöille myönnettävään tukeen, olisi voitava 
siirtää kansalliseen varantoon.

Tarkistus 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukioikeuksista, joita ei ole aktivoitu 
25 artiklan mukaisesti kahteen vuoteen, 
paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este tai 
poikkeukselliset olosuhteet;

b) tukioikeuksista, joita ei ole aktivoitu 
25 artiklan mukaisesti kahtena
perättäisenä vuotena, paitsi jos kyseessä 
on ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet;

Or. es

Perustelu

Yhdenmukaistetaan a alakohdan kanssa.

Tarkistus 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukioikeuksista, joita ei ole aktivoitu 
25 artiklan mukaisesti kahteen vuoteen, 
paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este tai 
poikkeukselliset olosuhteet;

b) tukioikeuksista, joita ei ole aktivoitu 
25 artiklan mukaisesti kahtena
perättäisenä vuotena, paitsi jos kyseessä 
on ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet;
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Or. es

Perustelu

Jotta kohta olisi yhdenmukainen a alakohdan kanssa, tässä viitataan kahteen perättäiseen 
vuoteen.

Tarkistus 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukioikeuksista, joita ei ole aktivoitu 
25 artiklan mukaisesti kahteen vuoteen, 
paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este tai 
poikkeukselliset olosuhteet;

b) tukioikeuksista, joita ei ole aktivoitu 
25 artiklan mukaisesti kahtena
perättäisenä vuotena, paitsi jos kyseessä 
on ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet;

Or. es

Tarkistus 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) 11 artiklan soveltamisesta.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan 11 artiklan 3 kohdan a alakohtaan (uusi) esitetyn tarkistuksen kanssa, 
jonka mukaan tukikattojen täytäntöönpanolla vähennetyt määrät voidaan käyttää myös 
kansallisen varannon tarkoitukseen.
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Tarkistus 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) niistä tukioikeuksista seuraavista 
määristä, joita ei ole aktivoitu 25 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, jotka on vahvistettu 
37 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joita ei 
ole käytetty nuorten viljelijöiden 
tukioikeuksien rahoittamiseen tai jotka on 
vahvistettu 39 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti ja joita ei ole käytetty 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
rahoitukseen kyseisenä vuonna.

Or. en

Perustelu

Sisällytetään 24 artiklan 1 kohdan e alakohdaksi.

Tarkistus 1212
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) niistä tukioikeuksista seuraavista 
määristä, joita ei ole aktivoitu 25 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, jotka on vahvistettu 
37 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joita ei 
ole käytetty nuorten viljelijöiden 
tukioikeuksien rahoittamiseen tai jotka on 
vahvistettu 39 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti ja joita ei ole käytetty 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
rahoitukseen kyseisenä vuonna.

Or. en
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Tarkistus 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallista varantoa on 
täydennettävä lisäksi aktivoimattomista 
tukioikeuksista johtuvilla varoilla mukaan 
luettuina 29 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut maksut, joita ei aktivoitu 
kuluvaa vuotta koskevassa ilmoituksessa 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 1214
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 1 luku – 3 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Perustukijärjestelmän täytäntöönpano Tilatukijärjestelmän täytäntöönpano

Or. en

Tarkistus 1215
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle myönnetään 
perustukijärjestelmässä tukea, kun 
tukikelpoisiin hehtaareihin liittyvät 
tukioikeudet on aktivoitu 26 artiklan 1 

1. Viljelijälle myönnetään 
perustukijärjestelmässä tukea, kun 
tukikelpoisiin hehtaareihin liittyvät 
tukioikeudet on aktivoitu 26 artiklan 1 
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kohdan mukaisella ilmoituksella 
tukioikeudet myöntäneessä jäsenvaltiossa.
Aktivoidut tukioikeudet antavat oikeuden 
niissä vahvistettuihin vuotuisiin 
tukimääriin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rahoituskurin, asteittaisen 
vähennyksen, tukikattojen, 7 artiklan, 37 
artiklan 2 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisten lineaaristen vähennysten ja 
asetuksen (EU) N:o [HZR] mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

kohdan mukaisella ilmoituksella 
tukioikeudet myöntäneessä jäsenvaltiossa. 
Aktivoidut tukioikeudet antavat oikeuden 
niissä vahvistettuihin vuotuisiin 
tukimääriin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rahoituskurin, 7 artiklan, 37 
artiklan 2 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisten lineaaristen vähennysten ja 
asetuksen (EU) N:o [HZR] mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle myönnetään 
perustukijärjestelmässä tukea, kun 
tukikelpoisiin hehtaareihin liittyvät 
tukioikeudet on aktivoitu 26 artiklan 1 
kohdan mukaisella ilmoituksella 
tukioikeudet myöntäneessä jäsenvaltiossa. 
Aktivoidut tukioikeudet antavat oikeuden 
niissä vahvistettuihin vuotuisiin 
tukimääriin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rahoituskurin, asteittaisen 
vähennyksen, tukikattojen, 7 artiklan, 37 
artiklan 2 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisten lineaaristen vähennysten ja 
asetuksen (EU) N:o [...] [HZR] mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

1. Viljelijälle myönnetään 
tilatukijärjestelmässä tukea, kun 
tukikelpoisiin hehtaareihin liittyvät 
tukioikeudet on aktivoitu 26 artiklan 1 
kohdan mukaisella ilmoituksella 
tukioikeudet myöntäneessä jäsenvaltiossa. 
Aktivoidut tukioikeudet antavat oikeuden 
niissä vahvistettuihin vuotuisiin 
tukimääriin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rahoituskurin, asteittaisen 
vähennyksen, tukikattojen, 7 artiklan, 37 
artiklan 2 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisten lineaaristen vähennysten ja 
asetuksen (EU) N:o [...] [HZR] mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1217
James Nicholson
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) mitä tahansa alaa, joka antoi vuonna 
2008 oikeuden tukiin asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 III osastossa säädetyssä 
tilatukijärjestelmässä tai IV A osastossa 
säädetyssä yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmässä ja joka

b) mitä tahansa alaa, joka antoi vuonna 
2008 oikeuden tukiin asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 III osastossa säädetyssä 
nykyisessä tilatukijärjestelmässä tai IV A 
osastossa säädetyssä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmässä ja joka

Or. en

Tarkistus 1218
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) on metsitetty yksittäisen viljelijän 
sitoumuksen ajaksi asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 31 artiklan, asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 43 artiklan tai asetuksen 
(EU) N:o […] [RDR] 23 artiklan 
mukaisesti taikka sellaisen kansallisen 
järjestelmän nojalla, jonka ehdot ovat 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 43 artiklan 
1, 2 ja 3 kohdan sekä asetuksen (EU) N:o 
[...] [RDR] 23 artiklan mukaiset; tai

ii) on metsitetty yksittäisen viljelijän 
sitoumuksen ajaksi asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 31 artiklan, asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 43 artiklan tai asetuksen 
(EU) N:o […] [RDR] 23 artiklan 
mukaisesti tai sen tavoitteen mukaisesti
taikka sellaisen kansallisen järjestelmän 
nojalla, jonka ehdot ovat asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 43 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
sekä asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 23 
artiklan mukaiset; or

Or. en

Tarkistus 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijälle myönnetään 
perustukijärjestelmässä tukea, kun 
tukikelpoisiin hehtaareihin liittyvät 
tukioikeudet on aktivoitu 26 artiklan 1 
kohdan mukaisella ilmoituksella 
tukioikeudet myöntäneessä jäsenvaltiossa. 
Aktivoidut tukioikeudet antavat oikeuden 
niissä vahvistettuihin vuotuisiin 
tukimääriin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rahoituskurin, asteittaisen 
vähennyksen, tukikattojen, 7 artiklan, 37 
artiklan 2 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisten lineaaristen vähennysten ja 
asetuksen (EU) N:o […] [HZR] mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

1. Viljelijälle myönnetään 
perustukijärjestelmässä tukea, kun 
tukikelpoisiin hehtaareihin liittyvät 
tukioikeudet on aktivoitu 26 artiklan 1 
kohdan mukaisella ilmoituksella 
tukioikeudet myöntäneessä jäsenvaltiossa. 
Aktivoidut tukioikeudet antavat oikeuden 
niissä vahvistettuihin vuotuisiin 
tukimääriin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rahoituskurin, asteittaisen 
vähennyksen, tukikattojen, 7 artiklan, 37 
artiklan 2 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisten lineaaristen vähennysten ja 
asetuksen (EU) N:o […] [HZR] mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista. Tästä 
poiketen vuonna 2013 yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää soveltavat 
jäsenvaltiot voivat jatkaa soveltamista 
perustukijärjestelmän 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 1220
Ulrike Rodust

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tai mitä tahansa alaa, jota käytetään 
laiduntamiseen ja/tai niitetään 
ensisijaisesti luonnonsuojeluun liittyvistä 
syistä

Or. de

Tarkistus 1221
Alyn Smith
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Maa luokitellaan tukikelpoisiksi 
hehtaareiksi, jos enintään 10 prosenttia 
jäsenvaltion tai alueen lohkokohtaisen 
luokittelun mukaisesti määrittämästä 
hehtaarista on määritetty asetuksessa 
(EY) N:o 1782/2003 tarkoitetuksi 
tukikelvottomaksi maaksi tai osaksi

Or. en

Perustelu

Tässä tukikelvoton maa voi käsittää pensaikkoa, puita, vaikeapääsyistä tai hoitamatonta 
kanervikkoa, saniaisia, soita, pensasaitoja, harjuja, kivimuureja, peltoteitä jne.

Tarkistus 1222
Elisabeth Köstinger

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
hakea vähennyskerrointa määritettäessä 
esimerkiksi 4 artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitetun pinta-alan 
suuruutta.

Or. de

Perustelu

Näin lisätään joustavuutta jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot voivat tehdä eron eri maatyyppien 
välillä soveltamalla vähennyskerrointa laajaperäisiin aloihin. Näin saatetaan välttyä siltä, 
että hehtaarikohtaista maksua alennetaan kohtuuttomasti jäsenvaltiossa/alueella.
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Tarkistus 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Silloin kun tilan maatalousmaata käytetään 
myös muuhun kuin maataloustoimintaan, 
sitä katsotaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan soveltamiseksi käytettävän 
valtaosin maataloustoimintaan, jos 
maataloustoimintaa voidaan harjoittaa 
ilman että muun kuin maataloustoiminnan 
voimakkuus, luonne, kesto ja ajankohta 
haittaa sitä merkittävästi. Jäsenvaltioiden 
on vahvistettava perusteet tämän alakohdan 
täytäntöönpanemiseksi alueellaan.

Silloin kun tilan maatalousmaata käytetään 
myös muuhun kuin maataloustoimintaan, 
sitä katsotaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan soveltamiseksi käytettävän 
valtaosin maataloustoimintaan, jos 
maataloustoimintaa voidaan harjoittaa 
ilman että muun kuin maataloustoiminnan 
voimakkuus, luonne, kesto ja ajankohta 
haittaa sitä merkittävästi. Maatalousmaa 
voidaan myös sulkea tukikelpoisten 
hehtaarien ulkopuolelle, jos alueen 
pääasiallinen toiminta ei liity 
maatalouteen. Jäsenvaltioiden on 
vahvistettava perusteet tämän alakohdan 
täytäntöönpanemiseksi alueellaan.

Or. en

Tarkistus 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Silloin kun tilan maatalousmaata käytetään 
myös muuhun kuin maataloustoimintaan, 
sitä katsotaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan soveltamiseksi käytettävän 
valtaosin maataloustoimintaan, jos 
maataloustoimintaa voidaan harjoittaa 
ilman että muun kuin maataloustoiminnan 
voimakkuus, luonne, kesto ja ajankohta 
haittaa sitä merkittävästi. Jäsenvaltioiden 
on vahvistettava perusteet tämän alakohdan 
täytäntöönpanemiseksi alueellaan.

Silloin kun tilan maatalousmaata käytetään 
myös muuhun kuin maataloustoimintaan, 
sitä katsotaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan soveltamiseksi käytettävän 
valtaosin maataloustoimintaan, jos 
maataloustoimintaa voidaan harjoittaa 
ilman että muun kuin maataloustoiminnan 
voimakkuus, luonne, kesto ja ajankohta 
haittaa sitä merkittävästi. Alueita, joilla 
maataloustoimintaa harjoitetaan luonnon 
ja sen monimuotoisuuden säilyttämiseksi, 
katsotaan myös käytettävän pääosin 
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maataloustoimintaan. Jäsenvaltioiden on 
vahvistettava perusteet tämän alakohdan 
täytäntöönpanemiseksi alueellaan.

Or. en

Perustelu

Perustukijärjestelmän ei pidä estää hyviä luonnonsuojeluaikeita.

Tarkistus 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Määritelmään ei sisälly tuottamaton 
maatalousmaa eikä maatalousmaa, joka 
ei täytä eläintiheyden 
vähimmäisvaatimusta.

Or. es

Perustelu

On erittäin tärkeää määritellä tukikelpoinen hehtaari mahdollisimman konkreettisesti ja 
rajata se tarkoittamaan maataloustuotantoon ja/tai kotieläintuotantoon käytettävää 
maatalousmaata.

Tarkistus 1226
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot tai 20 artiklaa 
sovellettaessa alueet voivat sulkea pois 
yksittäisiä pysyviä viljelmiä 
"tukikelpoisista hehtaareista".
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Or. de

Tarkistus 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Erityistukioikeudet on aktivoitava 
silloin, kun viljelijä ilmoittaa perustellusti, 
että hänen eläintuotantonsa on 
50 prosenttia siitä tuotannon tasosta, 
jonka perusteella oikeudet on myönnetty 
myönnettiin.

Or. es

Perustelu

Mikäli sellaisten kotieläintuotantoa harjoittavien tilojen, joilla ei ole maatalousmaata, 
erityistilannetta koskeva tarkistus hyväksytään, on tarkasteltava, miten erityistukioikeudet 
aktivoidaan ja perustellaan.

Tarkistus 1228
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa sallia, että 
viljelijä muuttaa ilmoitustaan, sillä 
edellytyksellä että viljelijä säilyttää
vähintään tukioikeuksiinsa liittyvän määrän 
hehtaareita ja noudattaa edellytyksiä, jotka 
koskevat perustuen myöntämistä 
asianomaiselle alalle.

2. Jäsenvaltio voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa sallia, että 
viljelijä muuttaa ilmoitustaan 
ilmoittaakseen nyt tukikelpoisiin maihin 
kuulumattomista maatalousmaista, sillä 
edellytyksellä että viljelijä säilyttää 
vähintään tukioikeuksiinsa liittyvän määrän 
hehtaareita ja noudattaa edellytyksiä, jotka 
koskevat perustuen myöntämistä 
asianomaiselle alalle.

Or. fr
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Tarkistus 1229
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukioikeuksia voidaan siirtää ainoastaan 
samaan jäsenvaltioon sijoittuneelle 
toiselle viljelijälle, paitsi kun on kyse 
perintönä tai ennakkoperintönä 
siirrettävistä oikeuksista.

Tukioikeuksia voidaan siirtää ainoastaan 
kun tukikelpoiset hehtaarit, joilla 
tukioikeudet on aktivoitu, siirretään 
myymällä, vuokraamalla tai perintönä.
Tukioikeuksien siirtymisen on liityttävä 
suoraan maa-alan siirtoon.

Or. en

Tarkistus 1230
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukioikeuksia voidaan siirtää ainoastaan 
samaan jäsenvaltioon sijoittuneelle toiselle 
viljelijälle, paitsi kun on kyse perintönä tai 
ennakkoperintönä siirrettävistä oikeuksista.

1. Tukioikeuksia voidaan siirtää ainoastaan 
samaan jäsenvaltioon sijoittuneelle toiselle 
viljelijälle, paitsi kun on kyse perintönä tai 
ennakkoperintönä siirrettävistä oikeuksista.
Tämä siirto on mahdollista suorittaa vain 
maksutta.

Or. fr

Tarkistus 1231
Alyn Smith

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

Kuitenkin myös perinnön tai 
ennakkoperinnön tapauksessa 
tukioikeuksia voidaan käyttää ainoastaan 
siinä jäsenvaltiossa, jossa ne vahvistettiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1232
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukioikeuksia voidaan siirtää 
ainoastaan samalla alueella tai 
jäsenvaltion sellaisten alueiden välillä, 
joilla 22 artiklan 1 kohdan tai 22 artiklan 
2 kohdan soveltamisesta johtuva 
tukioikeuden hehtaarikohtainen arvo on 
sama.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1233
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun tukioikeuksia myydään ilman 
maata, jäsenvaltio voi yhteisön 
lainsäädännön periaatteita noudattaen 
päättää, että osa myydyistä tukioikeuksista 
palautetaan kansalliseen varantoon tai 
niiden yksikköarvoa vähennetään 
kansallisen varannon hyväksi.
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Or. en

Tarkistus 1234
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
vaatimukset, jotka liittyvät tukioikeuksien 
siirrosta ilmoittamiseen kansallisille 
viranomaisille, sekä tällaisen ilmoituksen 
määräajat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1235
Hynek Fajmon

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

Komission teksti Tarkistus

Jolleivät kyseessä ole ylivoimaiset esteet 
tai poikkeukselliset olosuhteet, viljelijä voi 
siirtää tukioikeutensa ilman maa-alaa 
vasta sitten, kun hän on käyttänyt
100 prosenttia tukioikeuksistaan 
vähintään yhden kalenterivuoden aikana, 
tai kun hän on luovuttanut 
vapaaehtoisesti kansalliseen varantoon 
kaikki tukioikeudet, joita hän ei ole 
käyttänyt perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna.

Or. en
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Tarkistus 1236
Robert Dušek

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

Komission teksti Tarkistus

Jolleivät kyseessä ole ylivoimaiset esteet 
tai poikkeukselliset olosuhteet, viljelijä voi 
siirtää tukioikeutensa ilman maa-alaa 
vasta sitten, kun hän on käyttänyt 
100 prosenttia tukioikeuksistaan 
vähintään yhden kalenterivuoden aikana, 
tai kun hän on luovuttanut 
vapaaehtoisesti kansalliseen varantoon 
kaikki tukioikeudet, joita hän ei ole 
käyttänyt perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna.

Or. en

Tarkistus 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) säännöt, jotka koskevat viljelijöiden 
tukikelpoisuutta ja pääsyä 
perustukijärjestelmään, kun kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, 
vuokrasopimuksen perinnöstä, 
oikeudellisen aseman tai nimityksen 
muutoksesta ja tilan sulautumisesta tai 
jakamisesta;

a) säännöt, jotka koskevat viljelijöiden 
tukikelpoisuutta ja pääsyä 
tilatukijärjestelmään, kun kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, 
vuokrasopimuksen perinnöstä, 
oikeudellisen aseman tai nimityksen 
muutoksesta ja tilan sulautumisesta tai 
jakamisesta;

Or. en



PE492.793v01-00 166/171 AM\907854FI.doc

FI

Tarkistus 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) perusteet, joita jäsenvaltioiden on 
sovellettava myöntäessään tukioikeuksia 
viljelijälle, joka ei aktivoinut tukioikeuksia 
vuonna 2011 tai ei hakenut vuonna 2011
tukea yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmässä, kuten 21 artiklan 2 
kohdassa säädetään, ja myöntäessään 
tukioikeuksia silloin kun sovelletaan 21 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
sopimuslauseketta;

e) perusteet, joita jäsenvaltioiden on 
sovellettava niiden päättäessä myöntää 
tukioikeuksia viljelijälle, joka ei aktivoinut 
tukioikeuksia vuosina 2009, 2010 eikä
2011 tai ei hakenut vuosina 2009, 2010 
eikä 2011 tukea yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmässä, kuten 21 artiklan 2 
kohdassa säädetään, ja päättäessä myöntää 
tukioikeuksia silloin kun sovelletaan 21 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
sopimuslauseketta, lukuun ottamatta 
uusia tulokkaita ja nuoria viljelijöitä;

Or. en

Tarkistus 1239
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) perusteet, joita jäsenvaltioiden on 
sovellettava myöntäessään tukioikeuksia 
viljelijälle, joka ei aktivoinut tukioikeuksia 
vuonna 2011 tai ei hakenut vuonna 2011
tukea yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmässä, kuten 21 artiklan 2 
kohdassa säädetään, ja myöntäessään 
tukioikeuksia silloin kun sovelletaan 21 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
sopimuslauseketta;

e) perusteet, joita jäsenvaltioiden on 
sovellettava päättäessään myöntää
tukioikeuksia viljelijälle, joka ei aktivoinut 
tukioikeuksia vuosina 2009–2011 tai ei 
hakenut vuosina 2009–2011 tukea 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä, 
kansallisista tilakohtaisista 
tukioikeuksista, erityistukea ja/tai tukea 
maaseudun kehittämistoimenpiteistä 
kuten 21 artiklan 2 kohdassa säädetään, ja 
myöntäessään tukioikeuksia silloin kun 
sovelletaan 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua sopimuslauseketta;
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Or. bg

Tarkistus 1240
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
1. Jäsenvaltiot, joissa on käytössä 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osaston 
mukainen yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmä 31 päivään joulukuuta 2013 
mennessä, voivat myöntää viljelijöille 
tukea tämän artiklan mukaisesti.
2. Yhtenäinen pinta-alatuki myönnetään 
vuosittain. Se lasketaan jakamalla tämän 
asetuksen 19 artiklan mukaisesti 
vahvistettu vuotuinen kokonaismääräraha 
tämän asetuksen 25 artiklan mukaisesti 
vahvistetulla kunkin uuden jäsenvaltion 
maatalousmaan määrällä.

Or. en

Tarkistus 1241
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
1. Jäsenvaltiot, joissa on käytössä 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osaston 
mukainen yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmä 31 päivään joulukuuta 2013 
mennessä, voivat myöntää viljelijöille 
tukea tämän artiklan mukaisesti.
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2. Yhtenäinen pinta-alatuki myönnetään 
vuosittain. Se lasketaan jakamalla tämän 
asetuksen 19 artiklan mukaisesti 
vahvistettu vuotuinen kokonaismääräraha 
tämän asetuksen 25 artiklan mukaisesti 
vahvistetulla kunkin uuden jäsenvaltion 
maatalousmaan määrällä.

Or. en

Tarkistus 1242
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää ilman 
tukioikeuksia.

Or. bg

Tarkistus 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
III osasto – I a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luku 1 a
YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN 

JÄRJESTELMÄ
28 a artikla

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä
1. Poiketen siitä, mitä I luvussa 
säädetään, jäsenvaltiot, joissa on käytössä 
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asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osaston 
mukainen yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmä 31 päivään joulukuuta 2013 
mennessä, voivat myöntää viljelijöille 
tukea tämän luvun mukaisesti.
2. Yhtenäinen pinta-alatuki myönnetään 
vuosittain. Se lasketaan jakamalla 
28 b artiklan mukaisesti vahvistettu 
vuotuinen kansallinen enimmäismäärä 
28 d artiklan mukaisesti vahvistetulla 
kunkin jäsenvaltion maatalousmaan 
määrällä.
3. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle, jos ne aikovat lopettaa 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
soveltamisen, elokuun ensimmäiseen 
päivään mennessä viimeisenä 
soveltamisvuotena. Kun yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmän soveltaminen on 
päättynyt, perustukijärjestelmää 
sovelletaan asiaa koskevien unionin 
sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti.
28 b artikla
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
enimmäismäärä
1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmään 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.
2. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
tukioikeuksien kokonaismäärän on 
jokaisen jäsenvaltion osalta oltava 
jokaisena vuonna yhtä suuri kuin 
vastaava komission 1 kohdan mukaisesti 
vahvistama kansallinen enimmäismäärä.
3. Jos komission 1 kohdan mukaisesti 
vahvistamaa enimmäismäärää muutetaan 
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edellisvuodesta tai jos yhtenäinen pinta-
alatuki tiettynä vuonna ylittää komission 
1 kohdan mukaisesti vahvistaman 
enimmäismäärän, jäsenvaltion on 
vähennettävä tai korotettava lineaarisesti 
kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavan 
kansallisen hehtaarituen määrää 
2 kohdan noudattamiseksi.
28 c artikla
Maatalousmaa yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmässä
1. Jäsenvaltion yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmään kuuluva maatalousmaa on 
osa sen käytössä olevasta 
maatalousmaasta.
2. Tässä luvussa 'käytetyllä 
maatalousmaalla' tarkoitetaan 25 artiklan 
2 ja 3 kohdassa määritettyä tukikelpoisten 
hehtaarien kokonaismäärää.
3. Jollei kyseessä ole ylivoimainen este tai 
poikkeukselliset olosuhteet, 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
on oltava viljelijän käytössä jäsenvaltion 
vahvistamana päivänä, joka ei saa olla 
myöhempi kuin kyseisessä jäsenvaltiossa 
vahvistettu määräpäivä asetuksen (EU) 
N:o […] [HZR] 73 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun tukihakemuksen 
muuttamiselle.
28 d artikla
Muut tukijärjestelmät
Jäsenvaltioissa, jotka päättävät käyttää 
yhtenäisen tilatuen järjestelmää, 
sovelletaan 29, 34, 36 ja 38 artiklan 
säännöksiä soveltuvin osin.

Or. en

Perustelu

Komissio ei aio säilyttää nykyisiä tukijärjestelmiä. Sen tarkistuksen mukaisesti, jossa 
tukioikeudet säilytetään täysin alueellistetuissa tilatukijärjestelmissä kokonaan uuden 
järjestelmän käyttöönoton sijaan, vaadimme yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
säilyttämistä hyvänä, yksinkertaisena ja vakiintuneena vaihtoehtona tukioikeuksien 
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myöntämiseen perustuvalle järjestelmälle.


