
AM\909513FI.doc PE494.479v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2011/0282(COD)

25.7.2012

TARKISTUKSET
1052 - 1396

Mietintöluonnos
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.053v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta 
maaseudun kehittämiseen

Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))



PE494.479v01-00 2/178 AM\909513FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\909513FI.doc 3/178 PE494.479v01-00

FI

Tarkistus 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, investoinnit
matkailuneuvontaan, pienimuotoisen 
matkailuinfrastruktuurin kehittämiseen ja
ylläpitoon, maaseudun 
matkailunähtävyyksien 
myynninedistämiseen ja markkinointiin 
erityisesti sesongin ulkopuolella, 
matkailupalvelujen myynninedistämiseen 
ja matkakohteiden viitoitukseen;

Or. en

Tarkistus 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

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

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, pienimuotoiseen maa- ja 
metsätalouteen yhteydessä olevaan 
matkailuinfrastruktuuriin, alueelliseen 
myynninedistämiseen,
matkailuneuvontaan ja matkakohteiden 
viitoitukseen

Or. de

Tarkistus 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiseen käyttöön tarkoitetut
investoinnit vapaa-ajan infrastruktuuriin, 
matkailuneuvontaan, pienimuotoiseen 
matkailuinfrastruktuuriin, 
maaseutumatkailupalvelujen 
markkinointiin ja matkakohteiden 
viitoitukseen;

Or. en

Tarkistus 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiseen käyttöön tarkoitetut
investoinnit vapaa-ajan infrastruktuuriin, 
matkailuneuvontaan, pienimuotoiseen 
matkailuinfrastruktuuriin, 
maaseutumatkailupalvelujen 
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markkinointiin ja matkakohteiden 
viitoitukseen;

Or. en

Tarkistus 1057
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiseen käyttöön tarkoitetut
investoinnit vapaa-ajan infrastruktuuriin, 
matkailuneuvontaan, pienimuotoiseen 
matkailuinfrastruktuuriin, 
maaseutumatkailupalvelujen 
markkinointiin ja matkakohteiden 
viitoitukseen;

Or. en

Tarkistus 1058
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiseen käyttöön tarkoitetut
investoinnit vapaa-ajan infrastruktuuriin, 
matkailuneuvontaan, pienimuotoiseen 
matkailuinfrastruktuuriin, 
maaseutumatkailupalvelujen 
markkinointiin ja matkakohteiden 
viitoitukseen;

Or. en
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Tarkistus 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiseen käyttöön tarkoitetut
investoinnit vapaa-ajan infrastruktuuriin, 
matkailuneuvontaan, pienimuotoiseen 
matkailuinfrastruktuuriin, 
maaseutumatkailupalvelujen 
markkinointiin ja matkakohteiden 
viitoitukseen;

Or. it

Perustelu

Näin mahdollistetaan julkisten investointien lisäksi yksityiset investoinnit matkailuun.

Tarkistus 1060
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin maaseutumatkailu 
mukaan luettuna, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

Or. bg

Tarkistus 1061
Salvatore Caronna

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

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiset ja yksityiset investoinnit vapaa-
ajan infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan 
ja matkakohteiden viitoitukseen;

Or. it

Tarkistus 1062
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiset ja yksityiset investoinnit vapaa-
ajan infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan 
ja matkakohteiden viitoitukseen;

Or. it

Tarkistus 1063
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiset investoinnit tai paikallisten 
kehitysorganisaatioiden investoinnit
vapaa-ajan infrastruktuuriin, 
matkailuneuvontaan ja matkakohteiden 
viitoitukseen;

Or. en



PE494.479v01-00 8/178 AM\909513FI.doc

FI

Tarkistus 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kylien ja maaseutumaiseman 
kulttuuri- ja luonnonperinnön 
säilyttämiseen, kunnostamiseen ja 
parantamiseen liittyvät tutkimukset ja 
investoinnit, asiaa koskevat 
sosioekonomiset näkökohdat mukaan 
luettuina;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri-
ja luonnonperinnön säilyttämiseen, 
kunnostamiseen ja parantamiseen liittyvät 
tutkimukset ja investoinnit, asiaa koskevat 
sosioekonomiset näkökohdat mukaan 
luettuina;

(f) kylien ja maaseutumaiseman sekä 
ympäristöarvoltaan merkittävien 
kohteiden kulttuuri- ja luonnonperinnön 
säilyttämiseen, kunnostamiseen ja 
parantamiseen liittyvät tutkimukset ja 
investoinnit, asiaa koskevat 
sosioekonomiset näkökohdat mukaan 
luettuina;

Or. ro

Tarkistus 1066
Rareş-Lucian Niculescu

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

(f) kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri-
ja luonnonperinnön säilyttämiseen, 
kunnostamiseen ja parantamiseen liittyvät 
tutkimukset ja investoinnit, asiaa koskevat 
sosioekonomiset näkökohdat mukaan 
luettuina;

(f) kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri-
ja luonnonperinnön sekä kasvatuksellisen 
ja uskonnollisen perinnön säilyttämiseen, 
kunnostamiseen ja parantamiseen liittyvät 
tutkimukset ja investoinnit, asiaa koskevat 
sosioekonomiset näkökohdat mukaan 
luettuina;

Or. ro

Tarkistus 1067
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toimintojen siirtämiseen sekä 
maaseudun asutuskeskuksia lähellä 
sijaitsevien rakennusten ja muiden tilojen 
muutostöihin tarkoitetut investoinnit, joilla 
pyritään parantamaan elämänlaatua tai 
lisäämään asuinkeskuksen 
ympäristötehokkuutta.

(g) toimintojen siirtämiseen sekä 
maaseudun asutuskeskuksia lähellä tai 
niissä sijaitsevien rakennusten ja muiden 
tilojen muutostöihin tarkoitetut 
investoinnit, joilla pyritään parantamaan 
elämänlaatua tai lisäämään asuinkeskuksen 
ympäristötehokkuutta.

Or. de

Tarkistus 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toimintojen siirtämiseen sekä 
maaseudun asutuskeskuksia lähellä 
sijaitsevien rakennusten ja muiden tilojen 
muutostöihin tarkoitetut investoinnit, joilla 
pyritään parantamaan elämänlaatua tai 

(g) toimintojen siirtämiseen sekä 
maaseudun asutuskeskuksia lähellä tai 
niissä sijaitsevien rakennusten ja muiden 
tilojen muutostöihin tarkoitetut 
investoinnit, joilla pyritään parantamaan 
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lisäämään asuinkeskuksen 
ympäristötehokkuutta.

elämänlaatua tai lisäämään asuinkeskuksen 
ympäristötehokkuutta.

Or. ro

Tarkistus 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toimintojen siirtämiseen sekä 
maaseudun asutuskeskuksia lähellä 
sijaitsevien rakennusten ja muiden tilojen 
muutostöihin tarkoitetut investoinnit, joilla 
pyritään parantamaan elämänlaatua tai 
lisäämään asuinkeskuksen 
ympäristötehokkuutta.

(g) toimintojen siirtämiseen sekä 
maaseudun asutuskeskuksia lähellä 
sijaitsevien rakennusten ja muiden tilojen 
muutostöihin tarkoitetut investoinnit, joilla 
pyritään parantamaan elämänlaatua tai 
lisäämään asuinkeskuksen 
ympäristötehokkuutta, sekä 
ympäristövalistukseen ja -kampanjoihin 
liittyvät toimet.

Or. fr

Tarkistus 1070
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) kylien kunnostusta koskeviin muihin 
toimiin liittyvät investoinnit ja 
tutkimukset.

Or. de

Tarkistus 1071
Wojciech Michał Olejniczak
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) investoinnit infrastruktuuriin ja 
henkilöresursseihin yleisesti saatavilla 
olevia terveyspalveluja varten ja pätevään 
henkilöstöön maaseutualueilla.

Or. pl

Tarkistus 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
koskee vain pieninfrastruktuureja, jotka 
kukin jäsenvaltio määrittelee ohjelmassaan.
Maaseudun kehittämisohjelmiin voi 
kuitenkin sisältyä tätä sääntöä koskevia 
erityisiä poikkeuksia, kun kyseessä ovat 
laajakaistaan ja uusiutuviin 
energialähteisiin tehtävät investoinnit.
Tällöin on vahvistettava selkeät perusteet 
täydentävyyden varmistamiseksi muiden 
unionin välineiden mukaisen tuen kanssa.

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
koskee vain infrastruktuureja, jotka liittyvät 
suoraan kylien kunnostukseen ja 
kehittämiseen ja joilla on tarkoitus lisätä 
maatalouden kilpailukykyä ja 
maaseutualueiden elinkelpoisuutta.

Or. ro

Tarkistus 1073
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
koskee vain pieninfrastruktuureja, jotka 

2. Maaseudun kehittämisohjelmiin voi 
kuitenkin sisältyä tätä sääntöä koskevia 
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kukin jäsenvaltio määrittelee 
ohjelmassaan. Maaseudun 
kehittämisohjelmiin voi kuitenkin sisältyä 
tätä sääntöä koskevia erityisiä poikkeuksia, 
kun kyseessä ovat laajakaistaan ja 
uusiutuviin energialähteisiin tehtävät 
investoinnit. Tällöin on vahvistettava 
selkeät perusteet täydentävyyden 
varmistamiseksi muiden unionin välineiden 
mukaisen tuen kanssa.

erityisiä poikkeuksia, kun kyseessä ovat 
laajakaistaan, terveydenhuoltoon ja
ennaltaehkäisyyn liittyviin järjestelyihin 
ja uusiutuviin energialähteisiin tehtävät 
investoinnit, lukuun ottamatta sellaista 
biomassaa, biokaasua ja maaperään 
perustuvia biopolttoaineita, jotka eivät ole 
kestäviä. Tällöin on vahvistettava selkeät 
perusteet täydentävyyden varmistamiseksi 
muiden unionin välineiden mukaisen tuen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 1074
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
koskee vain pieninfrastruktuureja, jotka 
kukin jäsenvaltio määrittelee ohjelmassaan.
Maaseudun kehittämisohjelmiin voi 
kuitenkin sisältyä tätä sääntöä koskevia 
erityisiä poikkeuksia, kun kyseessä ovat 
laajakaistaan ja uusiutuviin 
energialähteisiin tehtävät investoinnit.
Tällöin on vahvistettava selkeät perusteet 
täydentävyyden varmistamiseksi muiden 
unionin välineiden mukaisen tuen kanssa.

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
koskee vain pieninfrastruktuureja, jotka 
kukin jäsenvaltio määrittelee ohjelmassaan.
Maaseudun kehittämisohjelmiin voi 
kuitenkin sisältyä tätä sääntöä koskevia 
erityisiä poikkeuksia, kun kyseessä ovat 
laajakaistaan tehtävät investoinnit.
Poikkeuksia voidaan myöntää myös 
investoinneille uusiutuviin 
energialähteisiin ja 
energiansäästöinfrastruktuuriin, jos 
hanke on paikallisyhteisön omistuksessa 
ja valvonnassa ja paikallisyhteisö 
osallistuu tulojen jakoon. Tällöin on 
vahvistettava selkeät perusteet 
täydentävyyden varmistamiseksi muiden 
unionin välineiden mukaisen tuen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 1075
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
voidaan laajentaa myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan, joka edistää näiden 
tavoitteiden saavuttamista, erityisesti 
toimintaan, johon osallistuu mikro- ja 
pienyrityksiä.

Or. fr

Tarkistus 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan mukaiset investoinnit 
ovat tukikelpoisia, kun niihin liittyvät 
tukitoimet toteutetaan maaseutualueiden 
kuntien ja niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien mukaisesti, jos 
sellaisia on olemassa, ja kyseiset 
investoinnit ovat paikallisen 
kehittämisstrategian mukaisia, jos 
sellainen on olemassa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan mukaiset investoinnit 
ovat tukikelpoisia, kun niihin liittyvät 
tukitoimet toteutetaan maaseutualueiden 
kuntien ja niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien mukaisesti, jos
sellaisia on olemassa, ja kyseiset 
investoinnit ovat paikallisen 
kehittämisstrategian mukaisia, jos sellainen 
on olemassa.

3. Edellä 1 kohdan mukaiset investoinnit 
ovat tukikelpoisia, jos ne ovat paikallisen 
kehittämisstrategian mukaisia, jos sellainen 
on olemassa.

Or. it

Tarkistus 1078
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan mukaiset investoinnit 
ovat tukikelpoisia, kun niihin liittyvät 
tukitoimet toteutetaan maaseutualueiden 
kuntien ja niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien mukaisesti, jos 
sellaisia on olemassa, ja kyseiset 
investoinnit ovat paikallisen 
kehittämisstrategian mukaisia, jos sellainen 
on olemassa.

3. Edellä 1 kohdan mukaiset investoinnit 
ovat tukikelpoisia, kun niihin liittyvät 
tukitoimet toteutetaan maaseutualueiden 
kuntien ja niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien mukaisesti, jos 
sellaisia on olemassa, ja kyseiset 
investoinnit ovat paikallisen 
kehittämisstrategian mukaisia, jos sellainen 
on olemassa. Edellä olevan 1 kohdan g 
alakohdan mukaisia investointeja ei oteta 
huomioon maatalousyritysten siirtoon 
liittyvissä toimissa.

Or. de

Tarkistus 1079
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan mukaiset investoinnit 
ovat tukikelpoisia, kun niihin liittyvät 
tukitoimet toteutetaan maaseutualueiden 
kuntien ja niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien mukaisesti, jos 
sellaisia on olemassa, ja kyseiset 
investoinnit ovat paikallisen 
kehittämisstrategian mukaisia, jos sellainen 
on olemassa.

3. Edellä 1 kohdan mukaiset investoinnit 
ovat tukikelpoisia, kun niihin liittyvät 
tukitoimet toteutetaan maaseutualueiden 
kuntien ja kylien ja niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien mukaisesti, jos 
sellaisia on olemassa, ja kyseiset 
investoinnit ovat paikallisen 
kehittämisstrategian mukaisia, jos sellainen 
on olemassa.

Or. bg

Tarkistus 1080
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuen 
saajien on oltava maa- tai metsätiloja tai 
maa- tai metsätalouden organisaatioita tai 
niillä on muuten oltava todistetusti suora 
liittymäkohta maa- tai metsätalouteen.

Or. pt

Tarkistus 1081
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
voidaan toteuttaa LEADER-
lähestymistavan kautta.

Or. pt
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Tarkistus 1082
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tämän toimenpiteen 
mukaisesti tukikelpoisten uusiutuvan 
energian infrastruktuurityyppien 
määrittelemistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1083
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Luonnon monimuotoisuuden lisääminen 
maaseutualueilla
1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa
(a) Natura 2000 -alueita ja muita 
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita 
koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien 
laatimisen ja päivittämisen, mukaan 
luettuina maaseutualueisiin liittyvät 
toimintasuunnitelmat lajien 
suojelemiseksi;
(b) luonnonperinnön säilyttämistä, 
kunnostamista ja parantamista koskevat 
tutkimukset, ympäristötietoisuutta lisäävät 
toimet ja investoinnit; näistä voidaan 
mainita esimerkkeinä toimet, joilla 
palautetaan tai luodaan jokia tai muita 
pituussuuntaisia ja jatkuvia rakenteita tai 
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niiden toiminta levähdyspaikkoina, 
jollaisina ne ovat olennaisia 
luonnonvaraisten lajien muutolle, 
maantieteelliselle leviämiselle ja 
geneettiselle vaihdannalle.
2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin investointeihin voidaan 
myöntää tukea, jos asianomaiset toimet 
toteutetaan hoitosuunnitelmien tai 
muiden luonnonsuojelusuunnitelmien 
mukaisesti ja jos investoinnit liittyvät 
selvästi luonnon monimuotoisuutta 
koskevan EU:n strategian vuoteen 2020 
tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 1084
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Maatalousjätteiden hyödyntäminen
1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään infrastruktuurin ja 
logististen valmiuksien luomiseksi 
maatalousjätteiden, tähteiden, 
lignoselluloosan ja muiden kuin 
ruokakasvien selluloosan siirtämiseksi 
biopohjaisten tuotteiden 
jalostuspisteeseen.
2. Tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin 
kuuluu avustaminen biojalostamossa 
käytettäväksi kelpaavan materiaalin 
keräämisessä, sadonkorjuussa, 
varastoinnissa ja kuljetuksessa.

Or. en
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Tarkistus 1085
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen 
ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

Investoinnit ympäristön kannalta 
kestävien metsäalueiden kehittämiseen ja 
metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

Or. en

Tarkistus 1086
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) metsityksen ja metsämaan 
muodostamisen;

(a) ympäristön kannalta kestävän
metsityksen ja ympäristön kannalta 
kestävän metsämaan muodostamisen;

Or. en

Tarkistus 1087
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) metsityksen ja metsämaan 
muodostamisen;

(a) metsityksen ja metsämaan 
muodostamisen sekä maatalousmaalle että 
muulle kuin maatalousmaalle;

Or. es
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Tarkistus 1088
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) peltometsätalousjärjestelmien 
käyttöönoton;

(b) ympäristön kannalta kestävien 
peltometsätalousjärjestelmien 
käyttöönoton;

Or. en

Tarkistus 1089
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) metsäpaloista ja luonnonkatastrofeista, 
tuholaiset ja taudit, muut katastrofit sekä 
ilmastoon liittyvät uhat mukaan luettuina, 
metsille aiheutuvien vahinkojen ennalta 
ehkäiseminen ja korjaaminen;

(c) metsäpaloista ja luonnonkatastrofeista, 
tuholaiset ja taudit, muut katastrofit sekä 
ilmastoon liittyvät uhat mukaan luettuina, 
metsille aiheutuvien vahinkojen ennalta 
ehkäiseminen ja korjaaminen; korkean 
riskin alueiksi määritetyillä alueilla 
metsäpalojen ennaltaehkäisyyn tarvittava 
välineistö on tuen ennakkoehto.

Or. fr

Tarkistus 1090
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) korkean ja kohtalaisen riskin 
alueiksi määritetyillä alueilla 
metsäpalojen ennaltaehkäisyyn tarvittava 
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välineistö on muun rakennerahastoista 
saatavan tuen ennakkoehto. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on annettava 
lisärahoitusta ennaltaehkäisyyn 
tarvittavaan välineistöön kyseisillä 
alueilla.

Or. en

Tarkistus 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit, joilla parannetaan 
metsäekosysteemien kestävyyttä ja 
ympäristöarvoa sekä metsäekosysteemien 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
liittyvää potentiaalia;

(d) investoinnit, joilla parannetaan 
metsäekosysteemien tuottavuutta,
kestävyyttä ja ympäristöarvoa sekä 
metsäekosysteemien ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen liittyvää potentiaalia;

Or. it

Tarkistus 1092
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

(e) investoinnit ympäristön kannalta 
kestäviin metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen.

Or. en

Tarkistus 1093
Csaba Sándor Tabajdi
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin, työturvallisuuden 
parantamiseen sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

Or. en

Tarkistus 1094
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin, sivutuotteiden ja jätteiden 
tehokkaampaa käyttöä 
energiantuotantoon edistävät tekniikat 
mukaan luettuina, sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

Or. en

Tarkistus 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen, käyttöönottoon ja kaupan 
pitämiseen.

Or. de
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Perustelu

Toimenpiteeseen olisi sisällytettävä kasvavat investoinnit ja puuvarojen käyttöönottoon 
liittyvien tekniikoiden kehittäminen.

Tarkistus 1096
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä EU:n puutavara-
asetuksen (N:o 995/2010) mukaisten ja 
luonnon monimuotoisuutta tai muita 
metsän ekosysteemipalveluja 
vahingoittamattomien metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

Or. en

Tarkistus 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen pk-
yrityksille.

Or. en

Tarkistus 1098
Hynek Fajmon



AM\909513FI.doc 23/178 PE494.479v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

(e) investoinnit metsätalouden tekniikoihin 
sekä metsätuotteiden jalostukseen ja 
kaupan pitämiseen.

Or. en

Tarkistus 1099
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

(e а) metsien vahvistaminen niiden 
omistajista riippumatta.

Or. bg

Tarkistus 1100
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) investoinnit parannettuihin 
puunkäyttötekniikoihin.

Or. en

Tarkistus 1101
Diane Dodds, James Nicholson

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

(e a) hoitosuunnitelmien tai vastaavien 
välineiden valmistelu kestävän 
metsänhoidon periaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1102
Phil Prendergast

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) hoitosuunnitelmien tai vastaavien 
välineiden valmistelu kestävän 
metsänhoidon periaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 36–40 artiklassa säädettyjä 
metsänomistusta koskevia rajoituksia ei 
sovelleta trooppisiin tai subtrooppisiin 
metsiin eikä Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 2019/9333 tarkoitettujen 
Egeanmeren pienten saarten ja Ranskan 
merentakaisten departementtien 
metsäaloihin.

Jäljempänä 23–27 artiklassa säädettyjä 
metsänomistusta koskevia rajoituksia ei 
sovelleta trooppisiin tai subtrooppisiin 
metsiin eikä Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 2019/9333 tarkoitettujen 
Egeanmeren pienten saarten ja Ranskan 
merentakaisten departementtien 
metsäaloihin. Jäljempänä 23–27 artiklassa 
säädettyjä metsänomistusta koskevia 
rajoituksia ei sovelleta tukeen, jota 
myönnetään ympäristösyistä, joita ovat 
esimerkiksi eroosion torjunta tai 
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ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
tähtäävä metsävarojen lisääminen.

Or. en

Tarkistus 1104
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 36–40 artiklassa säädettyjä 
metsänomistusta koskevia rajoituksia ei 
sovelleta trooppisiin tai subtrooppisiin 
metsiin eikä Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/9333 tarkoitettujen 
Egeanmeren pienten saarten ja Ranskan 
merentakaisten departementtien 
metsäaloihin.

Jäljempänä 23–27 artiklassa säädettyjä 
metsänomistusta koskevia rajoituksia ei 
sovelleta trooppisiin tai subtrooppisiin 
metsiin eikä Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/9333 tarkoitettujen 
Egeanmeren pienten saarten ja Ranskan 
merentakaisten departementtien 
metsäaloihin.

Or. en

Tarkistus 1105
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä 
kokoa suurempien tilojen osalta on 
metsien kestävää hoitoa ja käyttöä, 
sellaisena kuin se määriteltiin vuonna 
199334 pidetyssä Euroopan metsien 
suojelun ministerikokouksessa, 
jäljempänä 'kestävä metsätalous', 
vastaavan metsänhoitosuunnitelman tai 
vastaavan välineen toimittaminen;
jäsenvaltiot määrittelevät ohjelmassaan 
mainitun tilakoon.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Kestävä ja tulevaisuuteen suuntautunut metsänhoito varmistetaan jo kansallisilla 
metsälainsäädännöillä. Komission edellyttämät metsänhoitosuunnitelmat lisäisivät 
byrokratiaa.

Tarkistus 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä 
kokoa suurempien tilojen osalta on 
metsien kestävää hoitoa ja käyttöä, 
sellaisena kuin se määriteltiin vuonna 
199334 pidetyssä Euroopan metsien 
suojelun ministerikokouksessa, 
jäljempänä 'kestävä metsätalous', 
vastaavan metsänhoitosuunnitelman tai 
vastaavan välineen toimittaminen;
jäsenvaltiot määrittelevät ohjelmassaan 
mainitun tilakoon.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Pakollisen metsänhoitosuunnitelman edellyttäminen on vastoin toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 1107
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien
kestävää hoitoa ja käyttöä, sellaisena kuin 

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien
kestävä hoito ja käyttö, sellaisena kuin se 
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se määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous', vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous'; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon.

Or. en

Tarkistus 1108
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien 
kestävää hoitoa ja käyttöä, sellaisena kuin 
se määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous', vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien 
kestävää hoitoa ja käyttöä, sellaisena kuin 
se määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous', vastaavan luonnon 
monimuotoisuutta koskevia toimia 
sisältävän metsänhoitosuunnitelman tai 
vastaavan välineen toimittaminen;
jäsenvaltiot määrittelevät ohjelmassaan 
mainitun tilakoon. Metsiä koskeviin 
toimenpiteisiin myönnettävän tuen olisi 
perustuttava kunkin jäsenvaltion 
kehittämiin hyvien 
metsänhoitokäytäntöjen 
vähimmäisvaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 1109
Karin Kadenbach

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

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien
kestävää hoitoa ja käyttöä, sellaisena kuin 
se määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous', vastaavan
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien
kestävä hoito ja käyttö, sellaisena kuin se 
määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous', ja luonnon 
monimuotoisuutta koskevia toimia 
sisältävän metsänhoitosuunnitelman tai 
vastaavan välineen toimittaminen;
jäsenvaltiot määrittelevät ohjelmassaan 
mainitun tilakoon.

Or. en

Tarkistus 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien 
kestävää hoitoa ja käyttöä, sellaisena kuin 
se määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous', vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien 
kestävää hoitoa ja käyttöä, sellaisena kuin 
se määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä ’kestävä 
metsätalous’, vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen sekä tehokkaiden 
välineiden tarjoaminen metsäpalojen ja 
muiden luonnonkatastrofien 
ennaltaehkäisyyn; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Or. pt
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Tarkistus 1111
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat luonnonkatastrofin tai 
tuholaisten ja tautien esiintymisen 
toteamisen edellytyksiä sekä 
tukikelpoisten ennalta ehkäisevien 
toimien määrittelemistä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Luonnonkatastrofit ja tuhoeläinten ja tautien esiintyminen vaihtelee alueittain. Myös niitä 
koskevat toimet voivat olla hyvin erilaisia. Tarvittavien toimenpiteiden tulisi olla 
jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus 1112
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikkien toimien on oltava 
johdonmukaisia YMP:n 
ympäristötavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 1113
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 b. Metsiä koskeviin toimenpiteisiin 
myönnettävän tuen olisi perustuttava 
hyvien metsänhoitokäytäntöjen 
vähimmäisvaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, muille maankäyttäjille,
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion maatalouden 
tulonmenetysten ja hoitokustannusten, esi-
ja jälkiraivaus mukaan luettuna, 
korvaamiseksi enintään viidentoista
vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 1115
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille ja 
julkisille maanomistajille, 
maanvuokraajille ja muille 
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perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

maankäyttäjille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion maatalouden 
tulonmenetysten ja hoitokustannusten, esi-
ja jälkiraivaus mukaan luettuna, 
korvaamiseksi enintään viidentoista
vuoden ajan.

Or. it

Tarkistus 1116
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille ja
julkisille omistajille ja vuokraajille ja 
näiden yhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion maatalouden 
tulonmenetysten ja hoitokustannusten, esi-
ja jälkiraivaus mukaan luettuna, 
korvaamiseksi enintään viidentoista
vuoden ajan.

Or. it

Perustelu

Olisi laajennettava määritelmää edunsaajista, jotka kussakin yksittäisessä ohjelmassa 
määritetään toimenpidettä varten, kunkin alueen erityispiirteiden mukaisesti. Soveltamisalaa 
olisi laajennettava sellaisiin muihin julkisyhteisöihin kuin kuntiin, jotka ovat tämän 
toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia omistajia ja jotka voisivat hyötyä toimenpiteestä. Jos 
ne jätetään toimenpiteen ulkopuolelle, niillä on vaikeuksia kattaa kustannukset 
kokonaisuudessaan. Tämä vähentäisi huomattavasti mahdollisuuksia lisätä metsäalueiden 
määrää.

Tarkistus 1117
James Nicholson, Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion
tulonmenetysten ja hoitokustannusten, esi-
ja jälkiraivaus mukaan luettuna, 
korvaamiseksi enintään viidentoista
vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 1118
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille sekä julkisille 
maanomistajille, jotka eivät saa kyseiseen 
toimintaan tukea kansallisesta 
talousarviosta, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
viidentoista vuoden ajan.

Or. bg
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Tarkistus 1119
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion maatalouden 
tulonmenetysten ja hoitokustannusten, esi-
ja jälkiraivaus mukaan luettuna, 
korvaamiseksi enintään kolmenkymmenen
vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille
maanomistajille, maanvuokraajille,
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille omistajille ja vuokraajille, 
muille maankäyttäjille ja kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion maatalouden 
tulonmenetysten ja hoitokustannusten, esi-
ja jälkiraivaus mukaan luettuna, 
korvaamiseksi enintään kymmenen vuoden 
ajan.

Or. it
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Tarkistus 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
julkisille ja yksityisille maanomistajille ja
maanvuokraajille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
viidentoista vuoden ajan.

Or. es

Perustelu

Metsiä koskeviin eri toimenpiteisiin esitetyissä tarkistuksissa otetaan huomioon 
metsänomistuksen todellisuus ottamalla muutkin julkiset yhteisöt kuin kunnat tämän tuen 
piiriin. Lisäksi hoitopalkkion kestoa olisi nostettava kymmenestä viiteentoista vuoteen 
edellisten ohjelmakausien mukaisesti.

Tarkistus 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille,
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
julkisille ja yksityisille maanomistajille ja
maanvuokraajille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
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kymmenen vuoden ajan. viidentoista vuoden ajan.

Or. es

Tarkistus 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille,
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
julkisille ja yksityisille maanomistajille ja
maanvuokraajille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
viidentoista vuoden ajan.

Or. es

Perustelu

Olisi mainittava, että muutkin julkiset yhteisöt kuin kunnat voivat saada tätä tukea. Lisäksi 
hoitopalkkion kestoa olisi nostettava kymmenestä viiteentoista vuotta edellisten 
ohjelmakausien mukaisesti.

Tarkistus 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
julkisille ja yksityisille maanomistajille ja
maanvuokraajille sekä muille 
maankäyttäjille ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
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hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

maksettavan vuosipalkkion maatalouden 
tulonmenetysten ja hoitokustannusten, esi-
ja jälkiraivaus mukaan luettuna, 
korvaamiseksi enintään kymmenen vuoden 
ajan.

Or. es

Perustelu

Olisi lisättävä sana "julkisille". Kymmenen vuotta on riittävä aika.

Tarkistus 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
julkisille ja yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
yksityisille maanomistajille, 
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kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille sekä muille 
maankäyttäjille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
ainoastaan yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

Or. de

Tarkistus 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
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kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään
kymmenen vuoden ajan.

maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi 
jäsenvaltioiden määrittelemän 
enimmäiskauden ajan.

Or. pt

Tarkistus 1129
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, valtionmetsille, joilla ei 
ole suoraa yhteyttä valtion talousarvioon,
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

Or. sk

Tarkistus 1130
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille,

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, kunnille ja 
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kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

Or. fr

Tarkistus 1131
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kuten eri 
maanomistajaryhmittymille, joita ovat 
muun muassa yhteisomistuksessa olevien 
vuoristomaa-alueiden omistajat 
(organizaciones de comunidades de 
montes vecinales en mancomunidad),
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

Or. es

Tarkistus 1132
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
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muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö-
ja ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun, 
joulukuusien eikä energiantuotantoon 
tarkoitettujen nopeakasvuisten puiden 
istutukseen. Alueilla, joilla ankarat 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 
pensaiden istutukseen.

muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on oltava kotimaisia ja lisättävä luonnon 
monimuotoisuutta. Tukea ei myönnetä 
lyhytkiertoisen energiapuun, joulukuusien 
eikä energiantuotantoon tarkoitettujen 
nopeakasvuisten puiden istutukseen, 
tulokaslajien istutukseen eikä mihinkään 
sellaiseen istutukseen, jolla olisi 
haitallinen vaikutus ympäristöön ja/tai 
luonnon monimuotoisuuteen.
Metsityslupaa ei tulisi myöntää 
luonnonarvoltaan merkittäville alueille, 
eritoten runsaslajisille nurmialueille, ja 
metsitystä olisi rajoitettava Natura 2000 -
alueilla. Alueilla, joilla ankarat maaperä-
ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 
pensaiden istutukseen.

Or. en

Tarkistus 1133
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun, 
joulukuusien eikä energiantuotantoon 
tarkoitettujen nopeakasvuisten puiden 
istutukseen. Alueilla, joilla ankarat 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 
pensaiden istutukseen.

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia, jotka 
menevät yleisesti vakiintuneita käytäntöjä 
pidemmälle. Tukea ei myönnetä 
lyhytkiertoisen energiapuun, joulukuusien 
eikä energiantuotantoon tarkoitettujen 
nopeakasvuisten puiden istutukseen, 
sellaisten tulokaslajien istutukseen, joilla 
on kielteinen vaikutus luonnon 
monimuotoisuuteen, eikä mihinkään 
sellaiseen istutukseen, jolla olisi 
haitallinen vaikutus ympäristöön ja/tai 
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biologiseen monimuotoisuuteen.
Yleissääntönä on, että tukea ei myönnetä, 
jos metsityksellä olisi haitallinen vaikutus 
ympäristöön ja/tai luonnon 
monimuotoisuuteen. Alueilla, joilla 
ankarat maaperä- ja ilmasto-olosuhteet 
vaikeuttavat metsitystä, tukea voidaan 
myöntää muiden monivuotisten 
puumaisten lajien kuten paikallisiin 
olosuhteisiin soveltuvien pensaiden 
istutukseen.

Or. en

Tarkistus 1134
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun, 
joulukuusien eikä energiantuotantoon 
tarkoitettujen nopeakasvuisten puiden 
istutukseen. Alueilla, joilla ankarat 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 
pensaiden istutukseen.

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia, ja 
mahdollisuuksien mukaan olisi suosittava 
kotoperäisiä lajeja. Tukea ei myönnetä 
lyhytkiertoisen energiapuun, joulukuusien 
eikä energiantuotantoon tarkoitettujen 
nopeakasvuisten puiden istutukseen.
Alueilla, joilla ankarat maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet vaikeuttavat metsitystä, tukea 
voidaan myöntää muiden monivuotisten 
puumaisten lajien kuten paikallisiin 
olosuhteisiin soveltuvien pensaiden 
istutukseen.

Or. en

Tarkistus 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa
että muu kuin maatalousmaa. Istutettujen 
lajien on vastattava kyseisen alueen 
ympäristö- ja ilmasto-olosuhteita sekä 
ympäristöä koskevia 
vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei myönnetä 
lyhytkiertoisen energiapuun, joulukuusien 
eikä energiantuotantoon tarkoitettujen 
nopeakasvuisten puiden istutukseen.
Alueilla, joilla ankarat maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet vaikeuttavat metsitystä, tukea 
voidaan myöntää muiden monivuotisten 
puumaisten lajien kuten paikallisiin 
olosuhteisiin soveltuvien pensaiden 
istutukseen.

2. Tukikelpoista on ainoastaan
maatalousmaa. Istutettujen lajien on 
vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun, 
joulukuusien eikä energiantuotantoon 
tarkoitettujen nopeakasvuisten puiden 
istutukseen. Alueilla, joilla ankarat 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 
pensaiden istutukseen.

Or. es

Tarkistus 1136
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun,
joulukuusien eikä energiantuotantoon 
tarkoitettujen nopeakasvuisten puiden
istutukseen. Alueilla, joilla ankarat 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 
pensaiden istutukseen.

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun eikä
joulukuusien istutukseen. Alueilla, joilla 
ankarat maaperä- ja ilmasto-olosuhteet 
vaikeuttavat metsitystä, tukea voidaan 
myöntää muiden monivuotisten 
puumaisten lajien kuten paikallisiin 
olosuhteisiin soveltuvien pensaiden 
istutukseen.
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Or. en

Tarkistus 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun,
joulukuusien eikä energiantuotantoon 
tarkoitettujen nopeakasvuisten puiden
istutukseen. Alueilla, joilla ankarat 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 
pensaiden istutukseen.

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun eikä
joulukuusien istutukseen.
Energiantuotantoon tarkoitettujen 
nopeakasvuisten puiden ollessa kyseessä 
tukea myönnetään vain 
perustamiskustannuksiin. Alueilla, joilla 
ankarat maaperä- ja ilmasto-olosuhteet 
vaikeuttavat metsitystä, tukea voidaan 
myöntää muiden monivuotisten 
puumaisten lajien kuten paikallisiin 
olosuhteisiin soveltuvien pensaiden 
istutukseen.

Or. de

Perustelu

Yksi EU:n päätavoitteista on saada vähintään 20 prosenttia energiantarpeesta uusiutuvista 
energianlähteistä. Toisin kuin energiakasvien, metsätalouden tuotanto on monivuotista. Tämä 
haittaa voidaan kompensoida myöntämällä tukea perustamiskustannuksiin.

Tarkistus 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
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muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun,
joulukuusien eikä energiantuotantoon
tarkoitettujen nopeakasvuisten puiden 
istutukseen. Alueilla, joilla ankarat 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 
pensaiden istutukseen.

muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun eikä
joulukuusien istutukseen. Nopeakasvuisia 
puita ei saa korjata energiantuotantoon
sopimuksen aikana. Alueilla, joilla ankarat 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 
pensaiden istutukseen.

Or. en

Tarkistus 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun, 
joulukuusien eikä energiantuotantoon 
tarkoitettujen nopeakasvuisten puiden 
istutukseen. Alueilla, joilla ankarat
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 
pensaiden istutukseen.

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Maatalousmaan 
osalta säädetään kuitenkin, että saman 
maan kahden istutuksen välillä saa olla 
enintään vuoden kesannointijakso.
Istutettujen lajien on vastattava kyseisen 
alueen ympäristö- ja ilmasto-olosuhteita 
sekä ympäristöä koskevia 
vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei myönnetä 
lyhytkiertoisen energiapuun, joulukuusien 
eikä energiantuotantoon tarkoitettujen 
nopeakasvuisten puiden istutukseen.
Alueilla, joilla ankarat maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet vaikeuttavat metsitystä, tukea 
voidaan myöntää muiden monivuotisten
puumaisten lajien kuten paikallisiin 
olosuhteisiin soveltuvien pensaiden 
istutukseen.

Or. it
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Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa (esimerkiksi Välimeren alueella) asianmukaiseen 
peltometsänhoitoon liittyvistä historiallisista, kulttuurisista ja ympäristöön liittyvistä syistä on 
välttämätöntä, että perättäisen viljelykierron välillä on vain yhden vuoden biologinen 
lepokausi.

Tarkistus 1140
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on osoitettava 
metsitykseen soveltuvia alueita, jotta 
voidaan varmistaa, että istutus ei vaikuta 
haitallisesti ympäristöön tai luonnon 
monimuotoisuuteen.

Or. en

Tarkistus 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitettujen 
ympäristöä koskevien 
vähimmäisvaatimusten määrittelemistä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitettujen 
ympäristöä koskevien 
vähimmäisvaatimusten määrittelemistä 
Euroopan metsien monimuotoisuus 
huomioon ottaen.

Or. en
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Tarkistus 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille ja julkisille omistajille, 
vuokraajille, muille maankäyttäjille,
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
seitsemän vuoden ajan.

Or. it

Tarkistus 1143
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille ja julkisille omistajille ja 
vuokraajille sekä näiden yhtymille, ja se 
kattaa perustamiskustannukset ja hehtaaria 
kohti maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
seitsemän vuoden ajan.

Or. it

Tarkistus 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille sekä muille 
maankäyttäjille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset tai 
peltometsätalousjärjestelmään 
siirtymisestä koituvat kustannukset ja 
hehtaaria kohti maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
viiden vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille,
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
julkisille ja yksityisille maanomistajille ja
maanvuokraajille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
3–5 vuoden ajan.

Or. es

Perustelu

Metsiä koskeviin eri toimenpiteisiin esitetyissä tarkistuksissa otetaan huomioon 
metsänomistuksen todellisuus ottamalla muutkin julkiset yhteisöt kuin kunnat tämän tuen 
piiriin. Lisäksi hoitopalkkion kestoa olisi nostettava viiteen vuoteen edellisten ohjelmakausien 
mukaisesti.
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Tarkistus 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille,
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
julkisille ja yksityisille maanomistajille ja
maanvuokraajille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
viiden vuoden ajan.

Or. es

Tarkistus 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille,
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
julkisille ja yksityisille maanomistajille ja
maanvuokraajille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
viiden vuoden ajan.

Or. es

Perustelu

Olisi mainittava, että muutkin julkiset yhteisöt kuin kunnat voivat saada tätä tukea. Lisäksi 
hoitopalkkion kestoa olisi nostettava kolmesta viiteen vuoteen edellisten ohjelmakausien 
mukaisesti.
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Tarkistus 1148
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
viiden vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 1149
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
viiden vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 1150
Gaston Franco
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään
viiden vuoden ajan.

Or. fr

Tarkistus 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään 
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi
jäsenvaltioiden määrittelemän 
enimmäiskauden ajan.

Or. pt

Tarkistus 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille,
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään 
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
julkisille ja yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille ja muille 
maankäyttäjille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään 
kolmen vuoden ajan.

Or. es

Perustelu

Olisi lisättävä sana "julkisille". Kolme vuotta on riittävä aika.

Tarkistus 1153
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään 
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille maanomistajille, 
maanvuokraajille, kunnille ja 
kuntayhtymille sekä julkisille 
maanomistajille, jotka eivät saa kyseiseen 
toimintaan tukea kansallisesta 
talousarviosta, ja se kattaa perustamis- ja
parantamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään 
kolmen vuoden ajan.

Or. bg

Tarkistus 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan maatalouskäytön 
jatkuminen.

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää ja -
käytäntöjä, joissa monivuotisia puumaisia 
lajeja kasvatetaan tarkoituksellisesti 
yhdessä viljakasvien ja/tai eläinten kanssa 
samassa maanhoitoyksikössä. Puut voivat 
olla yksittäisiä, ryhmissä tai riveissä 
palstojen sisällä (peltometsätalous, jossa
puita kasvatetaan viljakasvien joukossa, 
puita kasvavat laitumet, 
hedelmätarhalaitumet) tai palstojen 
välissä niiden rajoilla (pensasaidat, 
puurivistöt). Jäsenvaltioiden on 
määritettävä, kuinka paljon taimia (tai 
maan peittäviä kasveja) hehtaarilla on
enintään tai vähintään oltava, ottaen 
huomioon paikalliset maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet, puulajit ja tarve varmistaa maan 
maatalouskäytön tai laidunkäytön
jatkuminen.

Or. en

Tarkistus 1155
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä
laajaperäisen maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan maatalouskäytön 

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan järjestelmää, jossa kasvatetaan 
puita samalla maalla tai sen laitamilla
yhdessä maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa tai on vähintään istutettava, ottaen 
huomioon paikalliset maaperä-, ilmasto- ja 
ympäristöolosuhteet, puulajit ja tarve 
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jatkuminen. varmistaa maan kestävän maatalouskäytön 
jatkuminen.

Or. fr

Perustelu

Peltometsätalousjärjestelmä olisi määriteltävä maankäyttöjärjestelmäksi, jossa yhdistetään 
metsätalous ja maatalous kokonaisuudessaan. Termin "laajaperäinen" käyttö saattaa jättää 
ulkopuolelle tärkeitä viljelytapoja, jotka saattaisivat hyötyä peltometsätaloudesta, joka tekee 
tehoviljelystä kestävämpää. Peltometsätalouden toimia on sovellettava uusiin järjestelmiin, 
kuten olemassa olevien lohkojen käyttötarkoituksen muuttamiseen, esim. metsämaaksi.

Tarkistus 1156
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä
laajaperäisen maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan maatalouskäytön 
jatkuminen.

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan järjestelmää, jossa kasvatetaan 
puita samalla maalla tai sen laitamilla
yhdessä maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa tai on vähintään istutettava, ottaen 
huomioon paikalliset maaperä-, ilmasto- ja 
ympäristöolosuhteet, puulajit ja tarve 
varmistaa maan kestävän maatalouskäytön 
jatkuminen.

Or. fr

Tarkistus 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
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tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan maatalouskäytön 
jatkuminen.

tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan kestävän
maatalouskäytön jatkuminen, joka on 
osoitettava jäsenvaltioiden hyväksymän 
määritelmän pohjalta.

Or. it

Perustelu

Jotta varmistetaan kestävyyden käsitteen objektiivisuus ja tieteellinen täsmällisyys, on 
tärkeää, että sen varmentaa kolmas osapuoli, jonka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet.

Tarkistus 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan maatalouskäytön 
jatkuminen.

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa tai sillä voidaan säilyttää, ottaen 
huomioon paikalliset maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet, puulajit ja tarve varmistaa maan 
maatalouskäytön jatkuminen.

Or. de

Perustelu

Tämän mittana ei tulisi käyttää ainoastaan uusien puiden istutusta. Myös puiden/metsän 
säilyttäminen olisi otettava huomioon.
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Tarkistus 1159
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä
laajaperäisen maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan maatalouskäytön 
jatkuminen.

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
maatalouden kanssa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä, kuinka paljon taimia 
hehtaarille voidaan enintään istuttaa, ottaen 
huomioon paikalliset maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet, puulajit ja tarve varmistaa maan 
maatalouskäytön jatkuminen.

Or. bg

Tarkistus 1160
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan maatalouskäytön
jatkuminen.

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan maa- tai 
metsätalouskäytön jatkuminen.

Or. lv
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Tarkistus 1161
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Koska laajat olemassa olevat 
peltometsätalousjärjestelmät olisi 
säilytettävä, tukea voidaan myöntää 
niiden parantamiseen, jolloin ne toimivat 
luonto- ja ympäristöarvoltaan 
erinomaisina kestävinä järjestelminä.

Or. pt

Tarkistus 1162
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.

3. Maatalousmaalle perustettaville uusille 
viljelmille ja peltometsäviljelyn 
käytäntöjen, puiden kasvattaminen 
laidunmailla mukaan lukien, 
perustamiselle ja säilyttämiselle 
annettavan tuen enimmäistukiprosentti 
vahvistetaan liitteessä I.

Or. en

Tarkistus 1163
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 3. Tuki on enintään 100 prosenttia 
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liitteessä I. enimmäistukiprosentista, joka
vahvistetaan liitteessä I.

Or. en

Tarkistus 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja 
muista katastrofeista metsille aiheutuvien 

vahinkojen ennalta ehkäiseminen ja 
korjaaminen

Metsäpaloriskien ennalta ehkäiseminen

Or. fr

Tarkistus 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille, 
osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
seuraavista johtuvat kustannukset:

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille ja julkisille metsänomistajille
ja/tai metsänomistajien yhdistyksille, ja se 
kattaa seuraavista johtuvat kustannukset:

Or. fr

Tarkistus 1166
Hynek Fajmon
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille, 
osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
seuraavista johtuvat kustannukset:

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille ja julkisille metsänomistajille, 
kunnille, valtion metsille ja
kuntayhtymille, ja se kattaa seuraavista 
johtuvat kustannukset:

Or. en

Tarkistus 1167
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille, 
osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
seuraavista johtuvat kustannukset:

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille ja julkisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille, ja se kattaa 
seuraavista johtuvat kustannukset:

Or. it

Tarkistus 1168
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille, 
osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille, ja se kattaa

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille, osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, muille maankäyttäjille,
kunnille, valtion metsille ja 
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seuraavista johtuvat kustannukset: kuntayhtymille, ja se kattaa luonnon 
monimuotoisuutta tai muita 
ekosysteemipalveluja 
vahingoittamattomista toimista johtuvat 
kustannukset:

Or. en

Tarkistus 1169
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille, 
osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
seuraavista johtuvat kustannukset:

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille, osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, jotka eivät saa 
kyseiseen toimintaan tukea kansallisesta 
talousarviosta, muille maankäyttäjille,
kunnille, valtion metsille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa seuraavista 
johtuvat kustannukset:

Or. bg

Tarkistus 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille, 
osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
seuraavista johtuvat kustannukset:

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille, osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, muille 
metsänkäyttäjille, kunnille, valtion metsille 
ja kuntayhtymille, ja se kattaa seuraavista 
johtuvat kustannukset:
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Or. en

Tarkistus 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 35 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille, 
osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
seuraavista johtuvat kustannukset:

1. Edellä olevan 35 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
ainoastaan yksityisille, osittain julkisille ja 
julkisille metsänomistajille, kunnille, 
valtion metsille ja kuntayhtymille, ja se 
kattaa seuraavista johtuvat kustannukset:

Or. de

Tarkistus 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suojaavien perusrakenteiden
luominen. Kun kyseessä ovat 
palonkatkaisulinjat, tuki voi myös kattaa 
hoitokustannukset. Tukea ei myönnetä 
maatalouteen liittyvään toimintaan alueilla, 
joilla sovelletaan maatalouden 
ympäristösitoumuksia;

(a) metsäpaloja ehkäisevän välineistön ja 
menetelmien (metsätiet, vedenottopaikat, 
kaivannot, palonkatkaisulinjat) luominen
siten, että ne muodostavat metsäalueella 
verkoston alue- tai paikallistasolla 
laadittujen metsäpalojen 
ennaltaehkäisysuunnitelmien mukaisesti.
Tukea ei myönnetä maatalouteen liittyvään 
toimintaan varsinkaan alueilla, joilla 
sovelletaan maatalouden 
ympäristösitoumuksia;

Or. fr
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Tarkistus 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suojaavien perusrakenteiden luominen.
Kun kyseessä ovat palonkatkaisulinjat, tuki 
voi myös kattaa hoitokustannukset. Tukea 
ei myönnetä maatalouteen liittyvään 
toimintaan alueilla, joilla sovelletaan 
maatalouden ympäristösitoumuksia;

(a) suojaavien perusrakenteiden luominen.
Kun kyseessä ovat palonkatkaisulinjat, tuki 
voi myös kattaa hoitokustannukset. Tukea 
ei myönnetä maatalouteen liittyvään 
toimintaan alueilla, joilla sovelletaan 
maatalouden ympäristösitoumuksia; tuki 
karjankasvattajille, joiden karja 
laiduntaessaan estää paloja;

Or. es

Perustelu

Olisi tunnustettava laajaperäisen karjankasvatuksen merkitys metsäpalojen torjunnassa, sillä 
se puhdistaa riskialueita.

Tarkistus 1174
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) jäsenvaltiot, jotka käyttävät ennalta 
ehkäisevää välineistöä ja toimia 
aluetasolla organisoidun kansallisen 
vakiintuneen metsäpalojen 
ennaltaehkäisysuunnitelman puitteissa, 
voivat saada 22 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua taloudellista tukea.
Ennaltaehkäisysuunnitelman on oltava 
valtion valvonnassa, sen on katettava maa 
kokonaisuudessaan ja siinä on oltava 
erityissäännöksiä korkean riskin alueita 
varten;

Or. en
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Tarkistus 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tulipalojen ja muiden 
luonnononnettomuuksien ennalta 
ehkäisemiseksi paikallisella tasolla 
toteutettavat pienimuotoiset toimet;

(b) tulipalojen ja muiden 
luonnononnettomuuksien ennalta 
ehkäisemiseksi paikallisella tasolla 
toteutettavat pienimuotoiset toimet; näihin 
toimiin myönnetään tukea vain, jos ne 
ovat yhteensopivia paikallis- tai 
aluetasolla laadittujen metsäpalojen 
ennaltaehkäisysuunnitelmien kanssa;

Or. fr

Tarkistus 1176
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tulipalojen ja muiden 
luonnononnettomuuksien ennalta 
ehkäisemiseksi paikallisella tasolla 
toteutettavat pienimuotoiset toimet;

(b) tulipalojen ja muiden 
luonnononnettomuuksien ennalta 
ehkäisemiseksi paikallisella tasolla 
toteutettavat pienimuotoiset toimet, jos ne 
ovat tukikelpoisia ja siten osa 
ennaltaehkäisysuunnitelmaa;

Or. en

Tarkistus 1177
Bas Eickhout

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

(b) tulipalojen ja muiden 
luonnononnettomuuksien ennalta 
ehkäisemiseksi paikallisella tasolla 
toteutettavat pienimuotoiset toimet;

(b) tulipalojen ja muiden 
luonnononnettomuuksien ennalta 
ehkäisemiseksi paikallisella tasolla 
toteutettavat pienimuotoiset toimet (muut 
kuin metsätiet ja vesisäiliöt), jotka voivat 
olla uudistettuja perinteisiä käytäntöjä 
(esim. laiduntaminen, metsän karsinta);

Or. en

Tarkistus 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tulipalojen ja muiden 
luonnononnettomuuksien ennalta 
ehkäisemiseksi paikallisella tasolla 
toteutettavat pienimuotoiset toimet;

(b) tulipalojen ja muiden 
luonnononnettomuuksien ennalta 
ehkäisemiseksi kansallisella, alueellisella,
paikallisella tasolla toteutettavat 
pienimuotoiset toimet;

Or. pt

Tarkistus 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) metsäpalojen, tuholaisten ja tautien 
valvontamahdollisuuksien ja 
tietoliikennelaitteiden käyttöönotto tai 
parantaminen;

(c) metsäpalojen, tuholaisten ja tautien
ennaltaehkäisy- ja
valvontamahdollisuuksien ja 
tietoliikennelaitteiden, valvonta- ja 
suojeluinfrastruktuuri mukaan luettuina,
käyttöönotto tai parantaminen;
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Or. es

Tarkistus 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) metsäpalojen, tuholaisten ja tautien 
valvontamahdollisuuksien ja
tietoliikennelaitteiden käyttöönotto tai 
parantaminen;

(c) metsäpaloriskien, tuholaisten ja tautien
ennakointi- ja valvontamahdollisuuksien 
sekä metsäalueilla käytettävien
tietoliikennelaitteiden käyttöönotto tai 
parantaminen;

Or. fr

Tarkistus 1181
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) metsäpalojen, tuholaisten ja tautien 
valvontamahdollisuuksien ja
tietoliikennelaitteiden käyttöönotto tai 
parantaminen;

(c) metsäpaloriskien, tuholaisten ja tautien
ennakointi- ja valvontamahdollisuuksien 
sekä metsäalueilla käytettävien
tietoliikennelaitteiden käyttöönotto tai 
parantaminen;

Or. en

Tarkistus 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) tulipalojen ja muiden 
luonnonkatastrofien, myös tuholaisten, 
tautien, muiden katastrofien ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden, 
vahingoittaman metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

[Siirretään 26 artiklaan.]

Tarkistus 1183
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tulipalojen ja muiden 
luonnonkatastrofien, myös tuholaisten, 
tautien, muiden katastrofien ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden, 
vahingoittaman metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen.

(d) tulipalojen ja muiden 
luonnonkatastrofien, myös tuholaisten, 
tautien, muiden katastrofien ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden, 
vahingoittaman metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen
niin, että etusija annetaan luonnollista 
elpymistä edistäville toimille.

Or. en

Tarkistus 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tulipalojen ja muiden (d) tulipalojen ja muiden 
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luonnonkatastrofien, myös tuholaisten, 
tautien, muiden katastrofien ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden, 
vahingoittaman metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen.

luonnonkatastrofien, myös tuholaisten, 
tautien, muiden katastrofien ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden, 
vahingoittaman tai tuhoaman
metsätalouden tuotantomahdollisuuksien 
palauttaminen.

Or. it

Tarkistus 1185
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) luonnonvaraisten eläinten 
aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy 
ja korjaaminen.

Or. en

Tarkistus 1186
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) luonnonvaraisten eläinten metsille 
aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy 
ja korjaaminen.

Or. fr

Tarkistus 1187
Ramon Tremosa i Balcells

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

(d a) suojaavien infrastruktuurien ylläpito 
ja riittävän kasvipeitteen säilyttäminen 
metsäalueilla, jotta metsäpaloja voidaan 
ehkäistä laiduntamisen avulla.

Or. es

Tarkistus 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat tuholaisia ja sairauksia 
koskevat ennalta ehkäisevät toimet, 
asianomaisen katastrofiriskin tueksi on 
esitettävä tieteellistä näyttöä ja julkisten 
tiedeyhteisöjen lausuma. Tarvittaessa 
ohjelmaan on liitettävä luettelo kasvien 
haitallisten organismien lajeista, jotka 
voivat aiheuttaa katastrofin.

Kun kyseessä ovat tuholaisia ja sairauksia 
koskevat ennalta ehkäisevät toimet, 
asianomaisen katastrofiriskin tueksi on 
esitettävä tieteellistä näyttöä ja julkisten 
tiedeyhteisöjen lausuma.

Or. it

Tarkistus 1189
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat tuholaisia ja sairauksia 
koskevat ennalta ehkäisevät toimet, 
asianomaisen katastrofiriskin tueksi on 
esitettävä tieteellistä näyttöä ja julkisten 
tiedeyhteisöjen lausuma. Tarvittaessa 

Kun kyseessä ovat tuholaisia ja sairauksia 
koskevat ennalta ehkäisevät toimet, 
asianomaisen katastrofiriskin tueksi on 
esitettävä tieteellistä näyttöä ja julkisten 
tiedeyhteisöjen lausuma.
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ohjelmaan on liitettävä luettelo kasvien 
haitallisten organismien lajeista, jotka 
voivat aiheuttaa katastrofin.

Or. it

Tarkistus 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat tuholaisia ja sairauksia 
koskevat ennalta ehkäisevät toimet,
asianomaisen katastrofiriskin tueksi on 
esitettävä tieteellistä näyttöä ja julkisten 
tiedeyhteisöjen lausuma. Tarvittaessa 
ohjelmaan on liitettävä luettelo kasvien 
haitallisten organismien lajeista, jotka 
voivat aiheuttaa katastrofin.

Kun kyseessä ovat tuholaisia ja sairauksia 
koskevat ennalta ehkäisevät toimet,
suurkatastrofiriskin ja/tai vakavan 
taloudellisen ja ympäristöhaitan tueksi on 
esitettävä tieteellistä näyttöä ja julkisten 
tiedeyhteisöjen lausuma. Tarvittaessa 
ohjelmaan on liitettävä luettelo kasvien 
haitallisten organismien lajeista, jotka 
voivat aiheuttaa katastrofin. Luetteloa on
voitava päivittää.

Or. pt

Tarkistus 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat tuholaisia ja sairauksia 
koskevat ennalta ehkäisevät toimet, 
asianomaisen katastrofiriskin tueksi on 
esitettävä tieteellistä näyttöä ja julkisten 
tiedeyhteisöjen lausuma. Tarvittaessa 
ohjelmaan on liitettävä luettelo kasvien 
haitallisten organismien lajeista, jotka 
voivat aiheuttaa katastrofin.

Kun kyseessä ovat tuholaisia ja sairauksia 
koskevat ennalta ehkäisevät toimet, 
asianomaisen katastrofiriskin tueksi on 
esitettävä niin pian kuin mahdollista 
tieteellistä näyttöä ja julkisten 
tiedeyhteisöjen lausuma. Tarvittaessa 
ohjelmaan on liitettävä luettelo kasvien 
haitallisten organismien lajeista, jotka 
voivat aiheuttaa katastrofin.
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Or. it

Tarkistus 1192
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.
Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä 
kokoa suurempien tilojen osalta on 
sellaisen metsänhoitosuunnitelman 
toimittaminen, jossa ennalta ehkäisevien 
toimien tavoitteet esitetään 
yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kestävä metsänhoito varmistetaan kansallisella metsälainsäädännöllä. Komission 
edellyttämät metsänhoitosuunnitelmat lisäisivät byrokratiaa.

Tarkistus 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.
Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä 
kokoa suurempien tilojen osalta on 
sellaisen metsänhoitosuunnitelman 
toimittaminen, jossa ennalta ehkäisevien 

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.
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toimien tavoitteet esitetään 
yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Or. de

Perustelu

Tämä toimi on toissijaisuusperiaatteen vastainen.

Tarkistus 1194
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.
Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä 
kokoa suurempien tilojen osalta on 
sellaisen metsänhoitosuunnitelman 
toimittaminen, jossa ennalta ehkäisevien 
toimien tavoitteet esitetään 
yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.

Or. en

Tarkistus 1195
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on sellaisen 
metsänhoitosuunnitelman toimittaminen, 
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Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on sellaisen 
metsänhoitosuunnitelman toimittaminen, 
jossa ennalta ehkäisevien toimien tavoitteet 
esitetään yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

jossa ennalta ehkäisevien toimien tavoitteet 
esitetään yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Or. de

Tarkistus 1196
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.
Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on sellaisen
metsänhoitosuunnitelman toimittaminen, 
jossa ennalta ehkäisevien toimien tavoitteet 
esitetään yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.
Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien 
kestävää hoitoa ja käyttöä, sellaisena kuin 
se määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä 
’kestävä metsätalous’, vastaavan
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen taikka jo olemassa olevaa 
metsänhoitosuunnitelmaa täydentävän 
suunnitelman toimittaminen, jossa ennalta 
ehkäisevien toimien tavoitteet esitetään 
yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Or. en

Tarkistus 1197
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.
Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on sellaisen 
metsänhoitosuunnitelman toimittaminen, 
jossa ennalta ehkäisevien toimien tavoitteet 
esitetään yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia, 
joiden on sisällettävä kansallinen 
arviointi metsäpalojen tai muiden 
vahinkojen riskeistä (jotka on saatu 
tutkimalla bioilmastollisen vyöhykkeen, 
luontotyyppien levinneisyyden ja aiempien 
vahinkojen yleisyyden kaltaisia kriteerejä) 
ja mahdollisesta niihin puuttumisesta.
Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on sellaisen 
metsänhoitosuunnitelman toimittaminen, 
jossa ennalta ehkäisevien toimien tavoitteet 
esitetään yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Or. en

Tarkistus 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.
Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on sellaisen 
metsänhoitosuunnitelman toimittaminen, 
jossa ennalta ehkäisevien toimien tavoitteet 
esitetään yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.
Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on sellaisen 
metsänhoitosuunnitelman toimittaminen, 
jossa ennalta ehkäisevien toimien tavoitteet 
esitetään yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon. Tämä vaatimus ei koske tiloja, 
jotka ovat osa maanomistajien 
yhteenliittymiä ja jotka toimivaltaisten 
viranomaisten laatima 
ennaltaehkäisysuunnitelma kattaa.
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Or. es

Perustelu

Tilojen kokovaatimusta ei sovelleta, jos toimitetaan metsänhoitosuunnitelma, jossa asetetaan 
metsäpalojen ja luonnonkatastrofien metsille aiheuttamaa vahinkoa koskevat ennaltaehkäisy-
ja korjaamistavoitteet, ja jos kyseiset tilat ovat osa maanomistajien yhteenliittymiä, 
toimivaltaisten viranomaisten laatima ennaltaehkäisysuunnitelma kattaa ne ja niillä on 
voimassaoleva hyväksytty kehityssuunnitelma metsää varten.

Tarkistus 1199
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Metsäpalojen ennalta ehkäisyä koskevaa 
tukea myönnetään metsäalueille, jotka on 
luokiteltu jäsenvaltioiden 
metsiensuojelusuunnitelmissa 
keskisuuren tai suuren metsäpaloriskin 
alueiksi.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1200
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Metsäpalojen ennalta ehkäisyä koskevaa 
tukea myönnetään metsäalueille, jotka on 
luokiteltu jäsenvaltioiden 
metsiensuojelusuunnitelmissa keskisuuren 
tai suuren metsäpaloriskin alueiksi.

Metsäpalojen ennalta ehkäisyä koskevaa 
tukea myönnetään metsäalueille, jotka on 
luokiteltu jäsenvaltioiden 
metsiensuojelusuunnitelmissa matalan,
keskisuuren tai suuren metsäpaloriskin 
alueiksi.

Or. it
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Tarkistus 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan d alakohdan mukaisen 
tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset toteavat virallisesti, että 
luonnonkatastrofi on tapahtunut ja että 
tämä katastrofi tai direktiivin 2000/29/EY 
mukaisesti kasvitaudin tai tuholaisen 
hävittämiseksi taikka niiden leviämisen 
estämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat 
tuhonneet vähintään 30 prosenttia alueen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksista.
Tämä prosenttiosuus on määritettävä 
metsätalouden olemassa olevien 
keskimääräisten 
tuotantomahdollisuuksien perusteella 
joko katastrofia välittömästi edeltävänä 
kolmivuotiskautena tai sitä välittömästi 
edeltävänä viisivuotiskautena siten, ettei 
huomioon oteta suurinta ja pienintä 
arvoa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

[Siirretään 26 artiklaan.]

Tarkistus 1202
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan d alakohdan mukaisen 3. Edellä olevan 1 kohdan d alakohdan 
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tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
toteavat virallisesti, että luonnonkatastrofi 
on tapahtunut ja että tämä katastrofi tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ovat tuhonneet 
vähintään 30 prosenttia alueen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksista.
Tämä prosenttiosuus on määritettävä 
metsätalouden olemassa olevien 
keskimääräisten 
tuotantomahdollisuuksien perusteella 
joko katastrofia välittömästi edeltävänä 
kolmivuotiskautena tai sitä välittömästi 
edeltävänä viisivuotiskautena siten, ettei 
huomioon oteta suurinta ja pienintä 
arvoa.

mukaisen tuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset toteavat virallisesti, että 
luonnonkatastrofi on tapahtunut ja että 
tämä katastrofi tai direktiivin 2000/29/EY 
mukaisesti kasvitaudin tai tuholaisen 
hävittämiseksi taikka niiden leviämisen 
estämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat
aiheuttaneet huomattavaa vahinkoa.
Jäsenvaltioiden on asetettava korvauksille 
raja-arvo suhteessa metsäpalstaan.

Or. de

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto tuotantomahdollisuuksien tuhoutumisesta ei ole riittävän selkeä.
Jäsenvaltioiden määrittelemän raja-arvon olisi oltava suhteessa metsänhoitoyksikköön.

Tarkistus 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan d alakohdan mukaisen 
tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
toteavat virallisesti, että luonnonkatastrofi 
on tapahtunut ja että tämä katastrofi tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ovat tuhonneet 
vähintään 30 prosenttia alueen
metsätalouden tuotantomahdollisuuksista.

3. Edellä olevan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisen tuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset toteavat virallisesti, että 
luonnonkatastrofi on tapahtunut tai
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 
mukaisesti kasvitaudin tai tuholaisen 
hävittämiseksi taikka niiden leviämisen 
estämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat 
tuhonneet jäsenvaltioiden määrittelemät
metsätalouden tuotantomahdollisuudet 
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Tämä prosenttiosuus on määritettävä 
metsätalouden olemassa olevien 
keskimääräisten tuotantomahdollisuuksien 
perusteella joko katastrofia välittömästi 
edeltävänä kolmivuotiskautena tai sitä 
välittömästi edeltävänä viisivuotiskautena 
siten, ettei huomioon oteta suurinta ja 
pienintä arvoa.

kussakin yksikössä. Vahingon laajuus on 
määritettävä metsätalouden olemassa 
olevien keskimääräisten 
tuotantomahdollisuuksien perusteella joko 
katastrofia välittömästi edeltävänä 
kolmivuotiskautena tai sitä välittömästi 
edeltävänä viisivuotiskautena siten, ettei 
huomioon oteta suurinta ja pienintä arvoa.

Or. de

Perustelu

Se lisävaatimus, että tuen saamiseksi ainakin 30 prosenttia metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksista on tuhouduttava, ei sovellu katastrofeihin, jotka voidaan yhdistää 
direktiiviin 2000/29/EY. Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä vahinko ja sen määrä. Koska 
kasvukausi on vähintään 80 vuotta, vahingonkorvaukset ovat tarpeen, vaikka vahingot 
jäisivätkin alle 30 prosentin.

Tarkistus 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan d alakohdan mukaisen 
tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
toteavat virallisesti, että luonnonkatastrofi 
on tapahtunut ja että tämä katastrofi tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ovat tuhonneet 
vähintään 30 prosenttia alueen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksista.
Tämä prosenttiosuus on määritettävä 
metsätalouden olemassa olevien 
keskimääräisten tuotantomahdollisuuksien 
perusteella joko katastrofia välittömästi 
edeltävänä kolmivuotiskautena tai sitä 
välittömästi edeltävänä viisivuotiskautena 

3. Edellä olevan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisen tuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset toteavat virallisesti, että 
luonnonkatastrofi on tapahtunut ja että 
tämä katastrofi tai direktiivin 2000/29/EY 
mukaisesti kasvitaudin tai tuholaisen 
hävittämiseksi taikka niiden leviämisen 
estämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat 
tuhonneet vähintään 15 prosenttia alueen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksista.
Tämä prosenttiosuus on määritettävä 
metsätalouden olemassa olevien 
keskimääräisten tuotantomahdollisuuksien 
perusteella joko katastrofia välittömästi 
edeltävänä kolmivuotiskautena tai sitä 
välittömästi edeltävänä viisivuotiskautena 
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siten, ettei huomioon oteta suurinta ja 
pienintä arvoa.

siten, ettei huomioon oteta suurinta ja 
pienintä arvoa.

Or. it

Tarkistus 1205
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan d alakohdan mukaisen 
tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
toteavat virallisesti, että luonnonkatastrofi 
on tapahtunut ja että tämä katastrofi tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ovat tuhonneet 
vähintään 30 prosenttia alueen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksista.
Tämä prosenttiosuus on määritettävä 
metsätalouden olemassa olevien 
keskimääräisten tuotantomahdollisuuksien 
perusteella joko katastrofia välittömästi 
edeltävänä kolmivuotiskautena tai sitä 
välittömästi edeltävänä viisivuotiskautena 
siten, ettei huomioon oteta suurinta ja 
pienintä arvoa.

3. Edellä olevan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisen tuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset toteavat virallisesti, että 
luonnonkatastrofi on tapahtunut ja että 
tämä katastrofi tai direktiivin 2000/29/EY 
mukaisesti kasvitaudin tai tuholaisen 
hävittämiseksi taikka niiden leviämisen 
estämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat 
tuhonneet vähintään 30 prosenttia 
jäsenvaltion määrittelemistä alueen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksista.
Tämä prosenttiosuus on määritettävä 
metsätalouden olemassa olevien 
keskimääräisten tuotantomahdollisuuksien 
perusteella joko katastrofia välittömästi 
edeltävänä kolmivuotiskautena tai sitä 
välittömästi edeltävänä viisivuotiskautena 
siten, ettei huomioon oteta suurinta ja 
pienintä arvoa.

Or. en

Tarkistus 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)



PE494.479v01-00 78/178 AM\909513FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu tuki kattaa poikkeuksellisesti 
ympäristötekijöiden, kuten 
ilmastonmuutoksen tai saasteiden, 
aiheuttamat metsän rappeutumisongelmat 
ja patogeenien vuorovaikutuksesta 
aiheutuvat monitahoiset terveysongelmat.

Or. pt

Tarkistus 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
myönnetä luonnonkatastrofista johtuviin 
tulonmenetyksiin.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden 
kansallisten tai unionin tukivälineiden 
taikka yksityisten vakuutusjärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liian suuria 
korvauksia.

Or. fr

Tarkistus 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit, joilla parannetaan Metsäpaloista ja muista katastrofeista 
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metsäekosysteemien kestävyyttä ja 
ympäristöarvoa

metsille aiheutuvien vahinkojen 
korjaaminen ja investoinnit, joilla on 

tarkoitus parantaa metsäekosysteemien 
kestävyyttä ja ympäristöarvoa

Or. fr

Tarkistus 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun
kyseessä ovat valtion metsät, tukea 
voidaan myös myöntää tällaisia metsiä 
hoitaville elimille, jotka eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
luonnollisille henkilöille, yksityisille 
metsänomistajille, yksityisoikeudellisille ja 
julkisille elimille sekä muille 
maankäyttäjille.

Or. es

Perustelu

Olisi lisättävä sana "julkisille".

Tarkistus 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
luonnollisille henkilöille, yksityisille 
metsänomistajille, yksityisoikeudellisille ja 
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elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea 
voidaan myös myöntää tällaisia metsiä 
hoitaville elimille, jotka eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

julkisille elimille.

Or. es

Perustelu

Metsiä koskeviin eri toimenpiteisiin esitetyissä tarkistuksissa otetaan huomioon 
metsänomistuksen todellisuus ottamalla muutkin julkiset yhteisöt kuin kunnat tämän tuen 
piiriin.

Tarkistus 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea 
voidaan myös myöntää tällaisia metsiä 
hoitaville elimille, jotka eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
luonnollisille henkilöille, yksityisille 
metsänomistajille, yksityisoikeudellisille ja 
julkisille elimille.

Or. es

Perustelu

Käsitettä on laajennettava siten, että siihen sisällytetään julkiset elimet, jotta kuntien lisäksi 
myös muuntyyppiset elimet voivat saada tukea.

Tarkistus 1212
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille,
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea 
voidaan myös myöntää tällaisia metsiä 
hoitaville elimille, jotka eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
luonnollisille henkilöille, yksityisille 
metsänomistajille sekä
yksityisoikeudellisille ja julkisille elimille.

Or. it

Tarkistus 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea 
voidaan myös myöntää tällaisia metsiä 
hoitaville elimille, jotka eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
luonnollisille henkilöille, yksityisille 
metsänomistajille, yksityisoikeudellisille, 
julkisille ja osittain julkisille elimille, 
kunnille ja kuntayhtymille.

Or. it

Tarkistus 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea 
voidaan myös myöntää tällaisia metsiä
hoitaville elimille, jotka eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille, osittain julkisille ja julkisille
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille. Tukea voidaan 
myös myöntää valtion metsiä hoitaville 
elimille.

Or. en

Tarkistus 1215
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea voidaan 
myös myöntää tällaisia metsiä hoitaville 
elimille, jotka eivät sisälly valtion 
talousarvioon.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille ja julkisille metsänomistajille.
Kun kyseessä ovat valtion metsät, tukea 
voidaan myös myöntää tällaisia metsiä 
hoitaville elimille, jotka eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan d 
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mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea voidaan 
myös myöntää tällaisia metsiä hoitaville 
elimille, jotka eivät sisälly valtion 
talousarvioon.

alakohdan mukaista tukea myönnetään 
luonnollisille henkilöille, yksityisille 
metsänomistajille, yksityisoikeudellisille ja 
osittain julkisille elimille, muille
metsänkäyttäjille, kunnille ja 
kuntayhtymille. Kun kyseessä ovat valtion 
metsät, tukea voidaan myös myöntää 
tällaisia metsiä hoitaville elimille, jotka 
eivät sisälly valtion talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea voidaan 
myös myöntää tällaisia metsiä hoitaville 
elimille, jotka eivät sisälly valtion 
talousarvioon.

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea voidaan 
myös myöntää tällaisia metsiä hoitaville 
elimille, jotka eivät sisälly valtion 
talousarvioon. Tätä rajoitusta ei sovelleta 
metsän kalkitsemistoimiin.

Or. de

Tarkistus 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään luonnollisille 

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
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henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea voidaan 
myös myöntää tällaisia metsiä hoitaville 
elimille, jotka eivät sisälly valtion 
talousarvioon.

ainoastaan luonnollisille henkilöille, 
yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea voidaan 
myös myöntää tällaisia metsiä hoitaville 
elimille, jotka eivät sisälly valtion 
talousarvioon.

Or. de

Tarkistus 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Investoinnit on kohdennettava 
ympäristötavoitteisiin liittyvien 
sitoumusten toteuttamiseen tai 
ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen ja/tai 
toimiin, jotka lisäävät kyseisen alueen 
metsän ja metsämaan yleishyödyllistä 
arvoa tai parantavat ekosysteemien 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
liittyvää potentiaalia, ottaen huomioon 
pitkällä aikavälillä saatava taloudellinen 
hyöty.

2. Investoinnit on kohdennettava 
erityisesti:

(a) tulipalojen ja muiden 
luonnonkatastrofien, myös tuholaisten, 
tautien, ilmastonmuutokseen liittyvien 
ilmiöiden ja muiden katastrofien, 
vahingoittaman metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien 
palauttamiseen;
(b) ympäristötavoitteisiin liittyvien 
sitoumusten toteuttamiseen tai 
ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen ja/tai 
toimiin, jotka lisäävät kyseisen alueen 
metsän ja metsämaan yleishyödyllistä 
arvoa tai parantavat ekosysteemien 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
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liittyvää potentiaalia, ottaen huomioon 
pitkällä aikavälillä saatava taloudellinen 
hyöty.

Or. fr

Tarkistus 1220
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Investoinnit on kohdennettava 
ympäristötavoitteisiin liittyvien 
sitoumusten toteuttamiseen tai 
ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen ja/tai 
toimiin, jotka lisäävät kyseisen alueen 
metsän ja metsämaan yleishyödyllistä 
arvoa tai parantavat ekosysteemien 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
liittyvää potentiaalia, ottaen huomioon 
pitkällä aikavälillä saatava taloudellinen 
hyöty.

2. Investoinnit on kohdennettava 
ympäristötavoitteisiin liittyvien 
sitoumusten toteuttamiseen tai 
ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen ja/tai 
toimiin, jotka lisäävät kyseisen alueen 
metsän ja metsämaan yleishyödyllistä 
arvoa tai parantavat ekosysteemien 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
liittyvää potentiaalia.

Or. bg

Tarkistus 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Investoinnit on kohdennettava 
ympäristötavoitteisiin liittyvien 
sitoumusten toteuttamiseen tai 
ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen ja/tai 
toimiin, jotka lisäävät kyseisen alueen 
metsän ja metsämaan yleishyödyllistä 
arvoa tai parantavat ekosysteemien 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 

2. Investoinnit on kohdennettava 
ympäristötavoitteisiin liittyvien 
sitoumusten toteuttamiseen tai 
ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen ja/tai 
toimiin, jotka lisäävät kyseisen alueen 
metsän ja metsämaan yleishyödyllistä 
arvoa ja tuottavuutta tai parantavat 
ekosysteemien ilmastonmuutoksen 
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liittyvää potentiaalia, ottaen huomioon
pitkällä aikavälillä saatava taloudellinen 
hyöty.

lieventämiseen liittyvää potentiaalia, myös
pitkällä aikavälillä saatava taloudellinen 
hyöty mukaan lukien.

Or. it

Perustelu

Taloudelliset näkökulmat ja tuottavuus olisi myös sisällytettävä investointeihin, joilla pyritään 
parantamaan metsäekosysteemien sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä ympäristöarvoa.
Näin tehdään täysin selväksi, että huomiota kiinnitetään metsien taloudelliseen tuottavuuteen 
ja metsäresurssien parantamiseen, kuten johdanto-osan 25 kappaleessa todetaan.

Tarkistus 1222
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Investoinnit on kohdennettava 
etupäässä metsäpalojen ja muiden 
luonnonkatastrofien, myös tuholaisiin, 
tauteihin ja ilmastonmuutokseen liittyvien 
ilmiöiden, vahingoittaman metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien 
palauttamiseen.

Or. fr

Tarkistus 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 2 kohdan a alakohdan 
mukaisen tuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset toteavat 
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virallisesti, että luonnonkatastrofi on 
tapahtunut ja että tämä katastrofi tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ovat tuhonneet 
vähintään 30 prosenttia alueen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksista.
Tämä prosenttiosuus on määritettävä 
metsätalouden olemassa olevien 
keskimääräisten 
tuotantomahdollisuuksien perusteella 
joko katastrofia välittömästi edeltävänä 
kolmivuotiskautena tai sitä välittömästi 
edeltävänä viisivuotiskautena siten, ettei 
huomioon oteta suurinta ja pienintä 
arvoa.

Or. fr

Tarkistus 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä toimenpidettä voidaan näin ollen 
käyttää sellaisten 
metsäsuunnitteluvälineiden, kuten 
suunnitteluhankkeiden ja teknisten 
suunnitelmien, laatimiseen, jotka 
sisältävät tästä toimenpiteestä rahoitettuja 
investointialoitteita.

Or. es

Perustelu

Olisi säädettävä teknisen työn, kuten metsäsuunnitteluasiakirjojen laadinnan, rahoituksesta 
paremman metsäsuunnittelun edistämiseksi ja siihen kannustamiseksi.
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Tarkistus 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tukea myönnetään, jos varoilla 
aikaansaatu hyöty ilman investoinnin 
luomaa markkina-arvoa näytetään toteen.

Or. pt

Tarkistus 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä olevan 2 a kohdan mukaista 
tukea ei myönnetä luonnonkatastrofista 
johtuviin tulonmenetyksiin.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vältetään tämän toimenpiteen ja muiden 
kansallisten tai unionin tukivälineiden 
taikka yksityisten vakuutusjärjestelmien 
yhdistämisestä johtuvat liialliset 
korvaukset.

Or. fr

Tarkistus 1227
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 

Investoinnit ympäristön kannalta kestäviin
metsätalouden tekniikoihin sekä 
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jalostukseen ja kaupan pitämiseen metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen

Or. en

Tarkistus 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille
metsänomistajille, kunnille, 
kuntayhtymille ja pk-yrityksille 
investointeihin, joilla parannetaan 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksia tai 
jotka liittyvät metsätuotteiden arvoa 
lisäävään jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen. Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, asetuksessa (ETY) N:o 
2019/93 tarkoitettujen Egeanmeren pienten 
saarten ja Ranskan merentakaisten 
departementtien alueilla tukea voidaan 
myös myöntää muille yrityksille kuin pk-
yrityksille.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille ja julkisille maanomistajille ja 
maanvuokraajille, muille maankäyttäjille 
ja pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

Or. it

Tarkistus 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
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metsänomistajille, kunnille, 
kuntayhtymille ja pk-yrityksille 
investointeihin, joilla parannetaan 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksia tai 
jotka liittyvät metsätuotteiden arvoa 
lisäävään jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen. Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, asetuksessa (ETY) N:o 
2019/93 tarkoitettujen Egeanmeren pienten 
saarten ja Ranskan merentakaisten 
departementtien alueilla tukea voidaan 
myös myöntää muille yrityksille kuin pk-
yrityksille.

yksityisille ja julkisille metsänomistajille
sekä pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

Or. es

Perustelu

Metsiä koskeviin eri toimenpiteisiin esitetyissä tarkistuksissa otetaan huomioon 
metsänomistuksen todellisuus ottamalla muutkin julkiset yhteisöt kuin kunnat tämän tuen 
piiriin.

Tarkistus 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, kunnille, 
kuntayhtymille ja pk-yrityksille 
investointeihin, joilla parannetaan 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksia tai 
jotka liittyvät metsätuotteiden arvoa 
lisäävään jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen. Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, asetuksessa (ETY) N:o 
2019/93 tarkoitettujen Egeanmeren pienten 
saarten ja Ranskan merentakaisten 
departementtien alueilla tukea voidaan 
myös myöntää muille yrityksille kuin pk-
yrityksille.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille ja julkisille metsänomistajille 
sekä pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.



AM\909513FI.doc 91/178 PE494.479v01-00

FI

Or. es

Tarkistus 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, kunnille, kuntayhtymille 
ja pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille ja julkisille metsänomistajille 
sekä pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

Or. es

Perustelu

Käsitettä on laajennettava siten, että siihen sisällytetään julkiset elimet, jotta kuntien lisäksi 
myös muuntyyppiset elimet voivat saada tukea.

Tarkistus 1232
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, kunnille, kuntayhtymille 
ja pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille metsänomistajille, kunnille, 
kuntayhtymille, ammattikoulutusta varten 
perustetuille julkisille elimille ja pk-



PE494.479v01-00 92/178 AM\909513FI.doc

FI

tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, kunnille, kuntayhtymille 
ja pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille metsänomistajille, kunnille, 
kuntayhtymille, metsätyöntekijöille ja
heidän järjestöilleen sekä pk-yrityksille 
investointeihin, joilla parannetaan 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksia tai 
jotka liittyvät metsätuotteiden arvoa 
lisäävään jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen. Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, asetuksessa (ETY) N:o 
2019/93 tarkoitettujen Egeanmeren pienten 
saarten ja Ranskan merentakaisten 
departementtien alueilla tukea voidaan 
myös myöntää muille yrityksille kuin pk-
yrityksille.

Or. en

Tarkistus 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, kunnille, kuntayhtymille 
ja pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille metsänomistajille, muille 
metsänkäyttäjille, kunnille, kuntayhtymille 
ja pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 1235
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, kunnille, kuntayhtymille 
ja pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille metsänomistajille, kunnille, 
kuntayhtymille ja pk-yrityksille
ympäristön kannalta kestäviin 
metsätalouden tekniikoihin tehtäviin
investointeihin, tai investointeihin, jotka 
liittyvät metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.
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Or. en

Tarkistus 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, kunnille, kuntayhtymille 
ja pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen.
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaista tukea myönnetään
ainoastaan yksityisille metsänomistajille, 
kunnille, kuntayhtymille ja pk-yrityksille 
investointeihin, joilla parannetaan 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksia tai 
jotka liittyvät metsätuotteiden arvoa 
lisäävään jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen. Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, asetuksessa (ETY) N:o 
2019/93 tarkoitettujen Egeanmeren pienten 
saarten ja Ranskan merentakaisten 
departementtien alueilla tukea voidaan 
myös myöntää muille yrityksille kuin pk-
yrityksille.

Or. de

Tarkistus 1237
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Metsien taloudellisen arvon
parantamiseen liittyvät investoinnit on 
tehtävä metsätilan tasolla, ja niihin voi 
sisältyä investointeja maaperää ja 
luonnonvaroja säästäviin 
metsänkorjuuvälineisiin ja -käytäntöihin.

2. Metsien ympäristöarvon parantamiseen 
liittyvät investoinnit on tehtävä metsätilan 
tasolla, ja niihin voi sisältyä investointeja
luonnonarvoltaan merkittävien alueiden
maaperää ja luonnonvaroja säästäviin 
metsänkorjuuvälineisiin ja -käytäntöihin.

Or. en
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Tarkistus 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Metsien taloudellisen arvon 
parantamiseen liittyvät investoinnit on 
tehtävä metsätilan tasolla, ja niihin voi 
sisältyä investointeja maaperää ja 
luonnonvaroja säästäviin 
metsänkorjuuvälineisiin ja -käytäntöihin.

2. Metsien taloudellisen arvon 
parantamiseen liittyvät investoinnit on 
tehtävä metsätilan tasolla, ja niihin voi 
sisältyä investointeja turvavälineiden ja 
työvaatteiden toimittamiseen ja maaperää 
ja luonnonvaroja säästäviin 
metsänkorjuuvälineisiin ja -käytäntöihin.

Or. en

Tarkistus 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Metsien taloudellisen arvon 
parantamiseen liittyvät investoinnit on 
tehtävä metsätilan tasolla, ja niihin voi 
sisältyä investointeja maaperää ja 
luonnonvaroja säästäviin 
metsänkorjuuvälineisiin ja -käytäntöihin.

2. Kaikki metsien taloudellisen arvon ja 
niiden tuotantomahdollisuuksien
parantamiseen liittyvät investoinnit ovat 
tukikelpoisia. Ne on tehtävä metsätilan 
tasolla, ja niihin voi sisältyä investointeja 
maaperää ja luonnonvaroja säästäviin 
metsänkorjuuvälineisiin ja -käytäntöihin.

Or. pt

Tarkistus 1240
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Investoinnit, jotka koskevat puun 
käyttöä raaka-aineena tai energialähteenä,
on rajoitettava teollista jalostusta 
edeltäviin työvaiheisiin.

3. Investoinnit, jotka koskevat puun 
käyttöä raaka-aineena tai energialähteenä,
liittyvät kaikkiin metsän 
tuotantomahdollisuuksien parantamiseen 
ja jalostukseen ja kaupanpitämiseen 
liittyviin työvaiheisiin.

Or. fr

Tarkistus 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I.

4. Enimmäistukiprosentit ovat 
60 prosenttia vähemmän kehittyneillä 
alueilla ja 40 prosenttia muilla alueilla.

Or. pt

Tarkistus 1242
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun kyseessä ovat investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen, tuen edellytyksenä on 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen sekä luonnon monimuotoisuutta 
koskevien toimien toimittaminen, jotta 
voitaisiin parantaa tuntuvasti 
metsätaloudesta riippuvaisten tai sen 
vaikutuksille alttiiden lajien ja 



AM\909513FI.doc 97/178 PE494.479v01-00

FI

luontotyyppien suojelun tasoa EU:n 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
strategian mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1243
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Metsiä koskeviin toimenpiteisiin 
myönnettävän tuen olisi perustuttava 
hyvien metsänhoitokäytäntöjen 
vähimmäisvaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 1244
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Bioenergian käyttöön ja tuotantoon 
myönnettävän tuen on perustuttava 
kestävyyttä koskeviin kriteereihin.

Or. en

Tarkistus 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
28 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tällä artiklalla ei pystytä tuomaan tarvittavaa rakennetta tuotannon tarjonnalle eikä 
saavuttamaan komission ehdotuksen tavoitteita. Asian merkitys huomioon ottaen tämän 
toimen olisi sisällyttävä yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen ja sille olisi 
myönnettävä riittävästi määrärahoja. Nykyisellä toimintamallilla pyritään tarjoamaan 
suosituimmuuskohtelua pienimuotoiselle tuotannolle, mutta se saattaa loppujen lopuksi 
kumota jo meneillään olevan tai laajojen markkinointistrategioiden edellyttämän 
yhdentymisprosessin ja johtaa siten tarjonnan pirstaloitumiseen.

Tarkistus 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuottajaryhmien perustaminen Tuottajaorganisaatioiden ja -ryhmien
perustaminen

Or. fr

Tarkistus 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien 
perustamista, joiden tarkoituksena on

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten
asetuksen (EU) N:o [...] [yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus] 
106 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
maatalousalan tuottajaorganisaatioiden ja 
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metsätalousalan tuottajaryhmien 
perustamista, joiden tarkoituksena on
erityisesti

Or. fr

Tarkistus 1248
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien
perustamista, joiden tarkoituksena on

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten
yhteisistä markkinajärjestelyistä annetun 
asetuksen (EU) N:o [...] 106 artiklassa 
tarkoitettujen maa- ja metsätalousalan
tuottajaorganisaatioiden perustamista, 
joiden tarkoituksena on

Or. fr

Tarkistus 1249
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien 
perustamista, joiden tarkoituksena on

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten
yhteisistä markkinajärjestelyistä annetun 
asetuksessa (EU) N:o [...] tarkoitettujen 
tuottajaorganisaatioiden ja maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien 
perustamista, joiden tarkoituksena on

Or. de
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Tarkistus 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien 
perustamista, joiden tarkoituksena on

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien 
perustamista ja olemassa olevien 
tuottajaorganisaatioiden 
uudelleenorganisointia fuusioimalla ja 
laajentamalla, joiden tarkoituksena on

Or. pt

Tarkistus 1251
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien
perustamista, joiden tarkoituksena on

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaorganisaatioiden
perustamista tai niiden koon tai laajuuden 
kasvattamista, joiden tarkoituksena on

Or. pt

Tarkistus 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

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

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien 
perustamista, joiden tarkoituksena on

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien 
perustamista ja kehittämistä, joiden 
tarkoituksena on

Or. de

Tarkistus 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien 
perustamista, joiden tarkoituksena on

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien 
perustamista ja fuusioimista, joiden 
tarkoituksena on

Or. es

Tarkistus 1254
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tällaisten ryhmien jäseninä olevien 
tuottajien tuotannon ja tuotoksen 
mukauttaminen markkinoiden 
vaatimuksiin;

(a) tällaisten organisaatioiden jäseninä 
olevien tuottajien tuotannon ja tuotoksen 
mukauttaminen markkinoiden 
vaatimuksiin;

Or. en
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Tarkistus 1255
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) kohtuullisten hintojen 
varmistaminen organisaatioon kuuluville 
tuottajille parantamalla näiden 
neuvotteluasemaa elintarvikeketjussa;

Or. en

Tarkistus 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuotteiden yhteinen markkinoille 
saattaminen, mukaan luettuina valmistelu 
myyntiä varten, myynnin keskittäminen ja 
toimitukset tukkuostajille;

(b) tuotteiden yhteinen markkinoille 
saattaminen ja myynninedistäminen, 
mukaan luettuina valmistelu myyntiä 
varten, myynnin keskittäminen ja 
toimitukset tukkuostajille;

Or. ro

Tarkistus 1257
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) infrastruktuurien ja logististen 
valmiuksien luominen biomassan 
käyttämiseksi ympäristöystävällisellä ja 
taloudellisesti kestävällä tavalla ja 
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erityisesti maatalousjätteiden, tähteiden, 
lignoselluloosan ja muiden kuin 
ruokakasvien selluloosan ottamiseksi 
käyttöön tekniikan avulla;

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan tehokkaasti käyttää saatavilla olevia biomassan lähteitä, tarvitaan uusia 
laitoksia ja perusrakenteita.

Tarkistus 1258
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) infrastruktuurien ja logististen 
valmiuksien luominen ja optimointi 
biomassan käyttöön ottamiseksi 
ympäristöystävällisellä ja taloudellisesti 
kestävällä tavalla ja erityisesti 
maatalousjätteiden, tähteiden, 
lignoselluloosan ja muiden kuin 
ruokakasvien selluloosan ottamiseksi 
käyttöön tekniikan avulla;

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan tehokkaasti käyttää saatavilla olevia biomassan lähteitä, tarvitaan uusia 
laitoksia ja perusrakenteita. Investoinnit infrastruktuurin ja logistiikan perustamiseen ja 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ovat erittäin tärkeitä, jotta varmistetaan, että kaikki 
biomassa (mukaan lukien maa- ja metsätalouden raaka-aineet sekä jätteeseen perustuvat 
raaka-aineet) voidaan ottaa käyttöön ympäristön ja talouden kannalta kestävällä tavalla ja 
että sitä todellisuudessa käytetään.

Tarkistus 1259
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) koon kasvattaminen lisäämällä 
jäsenmääriä tai muissa arvoketjuissa 
kaupan pidettävän tuotannon arvoa;

Or. pt

Tarkistus 1260
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komission teksti Tarkistus

(c b) laajentaminen hankkimalla lisää 
jäseniä tai fuusioitumalla, 
kaupankäyntisopimusten avulla 
yhteisvaikutusten lisäämiseksi ja 
tuottajaorganisaatioiden toiminnan 
siirtämiseksi täydentäviin yhteyksiin 
taikka monialaisen integroinnin kautta;

Or. pt

Tarkistus 1261
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muut toimet, joita tuottajaryhmät
voivat toteuttaa, kuten liiketoimintaa ja 
markkinointia koskevan pätevyyden 
kehittäminen sekä innovoinnin organisointi 
ja helpottaminen.

(d) muut toimet, joita tuottajaorganisaatiot
voivat toteuttaa, kuten liiketoimintaa ja 
markkinointia koskevan pätevyyden 
kehittäminen sekä innovoinnin organisointi 
ja helpottaminen.

Or. pt
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Tarkistus 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muut toimet, joita tuottajaryhmät
voivat toteuttaa, kuten liiketoimintaa ja 
markkinointia koskevan pätevyyden 
kehittäminen sekä innovoinnin organisointi 
ja helpottaminen.

(d) muut toimet, joita tuottajaorganisaatiot
voivat toteuttaa, kuten liiketoimintaa ja 
markkinointia koskevan pätevyyden 
kehittäminen sekä innovoinnin organisointi 
ja helpottaminen.

Or. pt

Tarkistus 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muut toimet, joita tuottajaryhmät voivat 
toteuttaa, kuten liiketoimintaa ja 
markkinointia koskevan pätevyyden
kehittäminen sekä innovoinnin organisointi 
ja helpottaminen.

(d) muut toimet, joita tuottajaryhmät voivat 
toteuttaa, kuten liiketoimintaa, varastointia
ja markkinointia koskevien 
mahdollisuuksien kehittäminen sekä 
innovoinnin organisointi ja helpottaminen.

Or. ro

Tarkistus 1264
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muut toimet, joita tuottajaryhmät voivat 
toteuttaa, kuten liiketoimintaa ja 

(d) muut toimet, joita tuottajaryhmät voivat 
toteuttaa, kuten liiketoimintaa ja 
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markkinointia koskevan pätevyyden 
kehittäminen sekä innovoinnin organisointi 
ja helpottaminen.

markkinointia koskevan pätevyyden 
kehittäminen sekä innovoinnin 
täytäntöönpanon organisointi ja 
helpottaminen.

Or. it

Tarkistus 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) sellaisten tuottajaorganisaatioiden 
liittojen ja/tai tuottajaryhmien tai -liittojen 
perustaminen, jotka vastaavat unionin 
lainsäädännön mukaisten 
maantieteellisten merkintöjen ja 
alkuperänimitysten tai laatumerkintöjen 
käytön valvonnasta, sekä tunnustettujen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
perustaminen.

Or. es

Tarkistus 1266
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) koon kasvattaminen lisäämällä 
jäsenmääriä tai kaupan pidettävän 
tuotannon arvoa kyseisten markkinoiden 
enimmäisrajaan saakka;

Or. pt
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Tarkistus 1267
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) laajentaminen hankkimalla lisää 
jäseniä tai fuusioitumalla, 
kaupankäyntisopimusten avulla 
yhteisvaikutusten lisäämiseksi ja 
tuottajaorganisaatioiden toiminnan 
siirtämiseksi täydentäviin yhteyksiin 
taikka monialaisen integroinnin kautta;

Or. pt

Tarkistus 1268
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
se ei anna kilpailuetua yrityksiin nähden, 
jotka voivat osallistua näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. fr

Tarkistus 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
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viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

viranomainen on hyväksynyt virallisesti
yhteistä markkinajärjestelyä koskevan 
asetuksen 106 artiklan mukaisesti
liiketoimintasuunnitelman perusteella.

Or. it

Tarkistus 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

Tukea myönnetään 
tuottajaorganisaatioille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.

Or. pt

Tarkistus 1271
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

Tukea myönnetään
tuottajaorganisaatioille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti
yhteistä markkinajärjestelyä koskevan 
asetuksen 106 artiklan mukaisesti ja
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain
tuottajaorganisaatioille, jotka vastaavat 
pk-yritysten määritelmää.
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Or. pt

Tarkistus 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman tai 
toimintasuunnitelman perusteella.

Or. es

Tarkistus 1273
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.

Or. en

Tarkistus 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,
Artur Zasada
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, joiden vuotuinen 
liikevaihto on enintään 50 miljoonaa 
euroa.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon tämän artiklan mukaista tukea saavien yksiköiden erityislaatu, 
ehdotamme, että hylätään vaatimus pk-yritysten määritelmän täyttämisestä, jossa viitataan 
vuotuisen liikevaihdon määrään ja työllistämiseen. Tuen saamista rajoittavan kriteerin olisi 
koskettava vain vuotuista liikevaihtoa eikä työllistämistasoa. Niinpä ehdotamme luopumista 
pk-yritysten määritelmästä ja tuen rajoittamista tuottajaryhmille vuotuisen liikevaihdon 
pohjalta ilman, että työntekijämäärä otetaan huomioon.

Tarkistus 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella. Kun 
kyseessä ovat tuottajaryhmät, joiden 
liikevaihto on alle miljoona euroa, 
Euroopan unioniin ennen vuotta 2004 
liittyneissä jäsenvaltioissa, 8 artiklan 
1 kohdan d alakohdan mukaisesti tukea 
myönnetään vain maaseudun 
kehittämisohjelmiin, jotka sisältävät 
lyhyitä toimitusketjuja koskevan 
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temaattisen alaohjelman.

Or. es

Perustelu

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

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

Tarkistus 1276
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat mikro- tai 
pienyritysten määritelmää.

Or. en

Tarkistus 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää tai joiden katsotaan 
jäsenvaltion lainsäädännössä vastaavan 
niitä.

Or. ro

Tarkistus 1278
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tuki kohdennetaan sellaisille 
tuottajaorganisaatioille, joissa jäsenet 
valvovat toimintaa joko 
äänestysoikeuksien enemmistön tai 
hallituksen enemmistön avulla.

Or. en

Tarkistus 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liiketoimintasuunnitelman tavoitteet on 
saavutettu viiden vuoden kuluessa 
tuottajaryhmän hyväksymisestä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liiketoimintasuunnitelman tavoitteet on 
saavutettu kymmenen vuoden kuluessa 
tuottajaryhmän hyväksymisestä.
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Or. it

Tarkistus 1280
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liiketoimintasuunnitelman tavoitteet on 
saavutettu viiden vuoden kuluessa 
tuottajaryhmän hyväksymisestä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liiketoimintasuunnitelman tavoitteet on 
saavutettu viiden vuoden kuluessa tuen 
myöntämisestä tämän artiklan nojalla.

Or. pt

Tarkistus 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liiketoimintasuunnitelman tavoitteet on 
saavutettu viiden vuoden kuluessa 
tuottajaryhmän hyväksymisestä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liiketoimintasuunnitelman tavoitteet on 
saavutettu viiden vuoden kuluessa tuen 
myöntämisestä tämän artiklan nojalla.
Ensimmäisen vuoden jälkeen vuotuinen 
tuki perustuu suorituksen todentamiseen 
mittaamalla edellisvuosina asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta 
edistystä osoittavia yksinkertaisia 
määrällisiä indikaattoreita.

Or. pt

Tarkistus 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viiden vuoden kauden jälkeen 
tuottajaryhmät hyväksytään asetuksen 
(EU) N:o … (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 
106 artiklan mukaisesti 
tuottajaorganisaatioiksi.

Or. es

Tarkistus 1283
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki maksetaan kiinteinä vuotuisina erinä
tuottajaryhmän hyväksymistä seuraavien 
viiden vuoden aikana sen 
liiketoimintasuunnitelman perusteella. Se 
lasketaan ryhmän vuotuisen kaupan 
pidetyn tuotannon perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat maksaa viimeisen erän vasta sen 
jälkeen, kun liiketoimintasuunnitelman 
moitteeton toteuttaminen on varmistettu.

Tuki maksetaan kiinteinä vuotuisina erinä
tämän artiklan nojalla annettavan tuen 
myöntämistä seuraavien viiden vuoden 
aikana. Se lasketaan ryhmän vuotuisen 
kaupan pidetyn tuotannon arvon
perusteella. Jäsenvaltiot voivat maksaa 
viimeisen erän vasta sen jälkeen, kun 
liiketoimintasuunnitelman moitteeton 
toteuttaminen on varmistettu.

Or. pt

Tarkistus 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki maksetaan kiinteinä vuotuisina erinä
tuottajaryhmän hyväksymistä seuraavien

Tuki maksetaan kiinteinä vuotuisina erinä
tämän artiklan nojalla annettavan tuen 
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viiden vuoden aikana sen 
liiketoimintasuunnitelman perusteella. Se 
lasketaan ryhmän vuotuisen kaupan 
pidetyn tuotannon perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat maksaa viimeisen erän vasta sen 
jälkeen, kun liiketoimintasuunnitelman 
moitteeton toteuttaminen on varmistettu.

myöntämistä seuraavien kymmenen
vuoden aikana. Se lasketaan ryhmän 
vuotuisen kaupan pidetyn tuotannon arvon
perusteella. Jäsenvaltiot voivat maksaa 
viimeisen erän vasta sen jälkeen, kun 
liiketoimintasuunnitelman moitteeton 
toteuttaminen on varmistettu.

Or. pt

Tarkistus 1285
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisenä vuonna jäsenvaltiot voivat 
maksaa tuottajaryhmälle tukea, joka 
lasketaan ryhmän jäsenten kolme vuotta 
ennen ryhmään liittymistä kaupan pitämän 
tuotannon keskimääräisen vuotuisen arvon 
perusteella. Kun kyseessä ovat 
metsätalousalan tuottajaryhmät, tuki 
lasketaan ryhmän jäsenten viimeiset viisi 
vuotta ennen ryhmän hyväksyntää kaupan 
pitämän keskimääräisen tuotannon 
perusteella siten, ettei huomioon oteta 
suurinta ja pienintä arvoa.

Ensimmäisenä vuonna jäsenvaltiot voivat 
maksaa tuottajaorganisaatiolle tukea, joka 
lasketaan organisaation jäsenten kolme 
vuotta ennen ryhmään liittymistä kaupan 
pitämän tuotannon keskimääräisen 
vuotuisen arvon perusteella. Kun kyseessä 
ovat metsätalousalan tuottajaryhmät, tuki 
lasketaan ryhmän jäsenten viimeiset viisi 
vuotta ennen ryhmän hyväksyntää kaupan 
pitämän keskimääräisen tuotannon 
perusteella siten, ettei huomioon oteta 
suurinta ja pienintä arvoa.

Or. pt

Tarkistus 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisenä vuonna jäsenvaltiot voivat 
maksaa tuottajaryhmälle tukea, joka 
lasketaan ryhmän jäsenten kolme vuotta 

Ensimmäisenä vuonna jäsenvaltiot voivat 
maksaa tuottajaorganisaatiolle tukea, joka 
lasketaan organisaation jäsenten kolme 
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ennen ryhmään liittymistä kaupan pitämän 
tuotannon keskimääräisen vuotuisen arvon 
perusteella. Kun kyseessä ovat 
metsätalousalan tuottajaryhmät, tuki 
lasketaan ryhmän jäsenten viimeiset viisi 
vuotta ennen ryhmän hyväksyntää kaupan 
pitämän keskimääräisen tuotannon 
perusteella siten, ettei huomioon oteta 
suurinta ja pienintä arvoa.

vuotta ennen ryhmään liittymistä kaupan 
pitämän tuotannon keskimääräisen 
vuotuisen arvon perusteella. Kun kyseessä 
ovat metsätalousalan tuottajaryhmät, tuki 
lasketaan ryhmän jäsenten viimeiset viisi 
vuotta ennen ryhmän hyväksyntää kaupan 
pitämän keskimääräisen tuotannon 
perusteella siten, ettei huomioon oteta 
suurinta ja pienintä arvoa.

Or. pt

Tarkistus 1287
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun kyseessä ovat metsätalouden 
tuottajaryhmät, tuen edellytyksenä on 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen sekä luonnon monimuotoisuutta 
koskevien toimien toimittaminen, jotta 
voitaisiin parantaa tuntuvasti 
metsätaloudesta riippuvaisten tai sen 
vaikutuksille alttiiden lajien ja 
luontotyyppien suojelun tasoa EU:n 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
strategian mukaisesti.
Metsiä koskeviin toimenpiteisiin 
myönnettävän tuen olisi perustuttava 
hyvien metsänhoitokäytäntöjen 
vähimmäisvaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Kymmenen vuoden kauden lopussa 
tuottajaorganisaation on täytettävä 
asetuksen (EU) N:o (YMJ/2012) 
106 artiklan mukaiset 
hyväksymisedellytykset.

Or. pt

Tarkistus 1289
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tämän 
toimenpiteen mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa ja 
prioriteettiensa mukaisesti. Tämän 
toimenpiteen sisällyttäminen maaseudun 
kehittämisohjelmiin on pakollista.

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tämän 
toimenpiteen mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa ja 
prioriteettiensa mukaisesti. Tämän 
toimenpiteen sisällyttäminen maaseudun 
kehittämisohjelmiin on pakollista. Näihin 
toimenpiteisiin kuuluvat tuki 
vuoroviljelylle, valkuaiskasvien 
sisällyttäminen vuoroviljelyyn, 
monivuotisten viljelyksien parantaminen 
ja biologisen tuholaistorjunnan 
menetelmien käyttö tuholaisten ja 
vähentämiseksi ja hillitsemiseksi, 
esimerkiksi luontaisten vihollisten ja 
luonnollisten kasvinvahvistajien käyttö.

Or. en

Tarkistus 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tämän 
toimenpiteen mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa ja 
prioriteettiensa mukaisesti. Tämän 
toimenpiteen sisällyttäminen maaseudun 
kehittämisohjelmiin on pakollista.

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tämän 
toimenpiteen mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa ja 
prioriteettiensa mukaisesti. Tämän 
toimenpiteen sisällyttäminen maaseudun 
kehittämisohjelmiin on pakollista.
Tällaisella toimella voidaan palkita sekä 
maanviljelykäytäntöjen säilyttämisestä 
että niiden muuttamisesta, jos niiden 
vaikutus ympäristöön ja ilmastoon on 
myönteinen.

Or. fr

Tarkistus 1291
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tämän 
toimenpiteen mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa ja 
prioriteettiensa mukaisesti. Tämän 
toimenpiteen sisällyttäminen maaseudun 
kehittämisohjelmiin on pakollista.

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tämän 
toimenpiteen mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa ja 
prioriteettiensa mukaisesti syrjimättä 
kaikentyyppiselle toiminnalle. Tämän 
toimenpiteen sisällyttäminen maaseudun 
kehittämisohjelmiin on pakollista.

Or. de

Tarkistus 1292
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi maatalousmaata koskeva
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumus. Maatalouden ympäristö-
ja ilmastotukia voidaan myöntää myös 
muille maankäyttäjille tai muiden 
maankäyttäjien ryhmille, jos tämä on 
asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jotka ottavat käyttöön 
viljelykäytäntöjä ja 
ympäristöhallintavälineitä, joilla 
vastataan maatalouden
ympäristöhaasteisiin yhdennetyllä tavalla.
Etusijalle on asetettava siirtyminen 
luonnonmukaiseen maatalouteen ja 
edistyneisiin kestäviin 
maatalousjärjestelmiin. Maatalouden 
ympäristöohjelmat olisi kohdennettava 
esimerkkeihin parhaista käytännöistä 
liittyen maan ja vesien hoitoon, luonnon 
monimuotoisuuteen, ravinteiden 
kierrätykseen ja ekosysteemien hallintaan 
("edelläkävijä-periaate"), niissä olisi 
laitettava etusijalle investoinnit näihin 
tekniikoihin, ja niiden avulla olisi 
pyrittävä levittämään parhaita käytäntöjä 
kaikkialle ohjelman alueelle.

Ilmastohankkeilla on pyrittävä 
parantamaan koko maatilan tai 
viljelyjärjestelmän kykyä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä.
Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
voidaan myöntää myös muille 
maankäyttäjille tai muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jos tämä on asianmukaisesti 
perusteltua ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
asetettava etusijalle nykyiset maatalouden 
ympäristötoimenpiteet, joiden 
ympäristötehokkuus on osoittautunut 
hyväksi.

Or. en

Tarkistus 1293
Esther de Lange
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi maatalousmaata koskeva 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumus. Maatalouden ympäristö-
ja ilmastotukia voidaan myöntää myös 
muille maankäyttäjille tai muiden 
maankäyttäjien ryhmille, jos tämä on 
asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille ja viljelijöiden 
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi maatalousmaata koskeva 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumus.

Or. en

Tarkistus 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi maatalousmaata koskeva 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumus. Maatalouden ympäristö-
ja ilmastotukia voidaan myöntää myös 
muille maankäyttäjille tai muiden 
maankäyttäjien ryhmille, jos tämä on 
asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi maatalousmaata tai 
maanviljelyyn soveltuvaa maata koskeva 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumus, tai jotka ovat 
investoineet toimiin ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi. Maatalouden ympäristö-
ja ilmastotukia voidaan myöntää
maanviljelijöiden ryhmille, jos tämä on 
asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.
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Or. de

Perustelu

Tämän toimenpiteen kohderyhmän tulisi olla ennen kaikkea viljelijät.

Tarkistus 1295
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi maatalousmaata koskeva 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumus. Maatalouden ympäristö-
ja ilmastotukia voidaan myöntää myös 
muille maankäyttäjille tai muiden 
maankäyttäjien ryhmille, jos tämä on 
asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi tukikelpoisia alueita
koskeva maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumus. Maatalouden ympäristö-
ja ilmastotukia voidaan myöntää myös
muille maankäyttäjille tai muiden 
maankäyttäjien ryhmille, jos tämä on 
asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, jotka vastaavat 
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yksi tai useampi maatalousmaata koskeva
maatalouden ympäristö- ja
ilmastositoumus. Maatalouden ympäristö-
ja ilmastotukia voidaan myöntää myös 
muille maankäyttäjille tai muiden 
maankäyttäjien ryhmille, jos tämä on 
asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

yhtä tai useampaa maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumusta. Maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotukia voidaan 
myöntää myös muille maankäyttäjille tai 
muiden maankäyttäjien ryhmille, jos tämä 
on asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. it

Tarkistus 1297
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät huomattavasti asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston 1 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
pakolliset toimenpidevaatimukset ja muut 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston
2 luvun mukaisesti vahvistetut asiaa 
koskevat velvollisuudet sekä lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset sekä lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

Or. de

Perustelu

Kaikkia maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimia olisi pidettävä määritelmiensä mukaisesti 
automaattisesti ympäristöystävällisinä ensimmäisen pilarin viherryttämisen yhteydessä mutta 
nostamatta toisen pilarin vaatimusten lähtötasoa.

Tarkistus 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset sekä lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
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kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

täsmennettävä ohjelmassa.

Or. fr

Tarkistus 1300
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset sekä lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

Or. it

Tarkistus 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
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kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset sekä lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

Or. it

Tarkistus 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset sekä lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

Or. en
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Tarkistus 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset sekä lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 1304
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset sekä lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.
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asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

Or. fr

Tarkistus 1305
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset 
pakolliset vaatimukset on täsmennettävä 
ohjelmassa.

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet.

Or. en

Tarkistus 1306
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012
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osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset 
pakolliset vaatimukset on täsmennettävä 
ohjelmassa.

IV osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet. Kaikki tällaiset pakolliset 
vaatimukset on täsmennettävä ohjelmassa.

Or. en

Perustelu

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien vaatimusten ei tulisi estää jäsenvaltioita laatimasta 
kansallista lainsäädäntöä luonnon ja ympäristön suojelemiseksi.

Tarkistus 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset 
pakolliset vaatimukset on täsmennettävä 
ohjelmassa.

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Kaikki tällaiset 
pakolliset vaatimukset on täsmennettävä 
ohjelmassa.
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Or. pt

Tarkistus 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pinta-alatukiin perustuvien 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
osalta täydentäviä ehtoja on sovellettava 
yhdessä molempiin pilareihin 
sovellettavan yhtenäisen menettelytavan 
kanssa, mitä tulee sääntöihin täydentäviin 
ehtoihin liittyvistä seuraamuksista 
pienviljelijäjärjestelmiin kuuluvien 
edunsaajien ollessa kyseessä.
Viherryttämispaketin täytäntöönpanolla 
tämän menettelytavan perustana olisi 
kaksi seurausta:
1. hallinnollisen työn lisääntyminen 
maaseudun kehittämisohjelmien 
laatimiseen liittyvän ohjelmointiprosessin 
kuormituksen johdosta sekä 
monimutkaisten mekanismien 
kehittäminen tällaisten 
maksujärjestelmien teknisen 
täytäntöönpanon mahdollistamiseksi;
2. ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen 
ja maatalousmaan kestävää hoitoa 
tukevien toimenpiteiden odotetun 
vaikutuksen heikkeneminen.
Viherryttämispaketin käyttöönotto laskee 
maatalouden ympäristömaksujen tasoa 
sellaisin perustein, jotka eivät noudata 
periaatteita, joiden mukaan määritetään 
viljelijöille sitoumusten täytäntöönpanon 
johdosta koituvat tulonmenetykset ja 
lisäkustannukset. Maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden täytäntöönpanon 
johdosta koituvista tulonmenetyksistä ja 
lisäkustannuksista on maksettava täydet 
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korvaukset.

Or. ro

Tarkistus 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotukiin olisi sisällytettävä toimia, 
joilla kannustetaan huolehtimaan 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
2 luvun 32 artiklan mukaisesti 
vahvistetuista asiaa koskevista 
velvollisuuksista myönteisten 
ympäristövaikutusten lisäämiseksi. Jotta 
saatava ympäristöhyöty olisi 
mahdollisimman suuri, toimet olisi 
määritettävä asianomaisen jäsenvaltion 
olosuhteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Luonnonhoitoalan myönteisten ympäristövaikutusten lisäämiseksi I pilarin mukaisen 
viherryttämistuen yhteydessä on edistettävä suotuisaa ympäristönhoitoa maatalouden 
ympäristöohjelmilla.

Tarkistus 1310
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viljelijöille voidaan myöntää tukea 
tuholaisten integroitua torjuntaa 
koskevien kansallisten vaatimusten 
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noudattamiseksi, jos nämä ovat 
tiukemmat kuin direktiivissä 2009/128/EY 
vahvistetut yleiset periaatteet ja 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

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

Tarkistus 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos viljelijöillä on automaattisesti 
oikeus asetuksen (EU) N:o [DP] III 
osaston 2 luvussa tarkoitettuun tukeen, 
tämän asetuksen 29 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimien ei tarvitse olla samoja kuin 
viherryttämistoimien mutta maatalouden 
ympäristö- ja ilmasto-ohjelmien on 
kuitenkin mentävä pidemmälle kuin 
viherryttämisen hyödyt.

Or. en

Tarkistus 1312
Hynek Fajmon
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pyrittävä tarjoamaan 
tämän toimenpiteen mukaisia tukitoimia 
toteuttaville henkilöille niiden 
toteuttamisen vaatimaa tietämystä ja tietoa, 
muun muassa antamalla sitoumukseen 
liittyvää asiantuntija-apua ja/tai asettamalla 
tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
saamisen edellytykseksi asianmukaisen 
koulutuksen.

4. Jäsenvaltiot voivat pyrkiä tarjoamaan 
tämän toimenpiteen mukaisia tukitoimia 
toteuttaville henkilöille niiden 
toteuttamisen vaatimaa tietämystä ja tietoa, 
muun muassa antamalla sitoumukseen 
liittyvää asiantuntija-apua ja/tai asettamalla 
tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
saamisen edellytykseksi asianmukaisen 
koulutuksen.

Or. en

Tarkistus 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pyrittävä tarjoamaan
tämän toimenpiteen mukaisia tukitoimia
toteuttaville henkilöille niiden 
toteuttamisen vaatimaa tietämystä ja tietoa, 
muun muassa antamalla sitoumukseen 
liittyvää asiantuntija-apua ja/tai 
asettamalla tämän toimenpiteen mukaisen 
tuen saamisen edellytykseksi 
asianmukaisen koulutuksen.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tämän toimenpiteen mukaisia tukitoimia
toteuttavilla henkilöillä on mahdollisuus 
saada niiden toteuttamisen vaatimaa 
tietämystä ja tietoa, muun muassa
perustamalla sitoumukseen liittyvää
asiantuntijapalveluja.

Or. it

Tarkistus 1314
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Uusia sääntöjä varten tarvitaan 
siirtymäsäännös, jotta maatalouden 
ympäristötukien saajat voivat täyttää 
vaadittavat tukikelpoisuusedellytykset.
Tarkastuksissa voi käydä ilmi monia 
riskejä: maataloustoiminnan 
tehostaminen luontoarvoltaan 
merkittävillä alueilla 
maatilan/kotitalouden tulojen 
varmistamisen sijaan, millä on kielteisiä 
seurauksia ympäristötekijöiden (luonnon 
monimuotoisuuden, veden, maaperän, 
ilmastonmuutoksen) suhteen tai
mahdottomuus käyttää 
ympäristötavoitteisiin korvamerkittyjä 
varoja (vähintään 25 prosenttia Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kokonaispanoksesta 
kuhunkin kehitysohjelmaan).

Or. ro

Tarkistus 1315
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

5. Euroopan unionin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja 
ylläpitämiseksi tämän toimenpiteen 
mukaiset sitoumukset on tehtävä 14
vuoden ajaksi, mutta niistä on voitava 
luopua seitsemän vuoden jälkeen.
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Or. en

Tarkistus 1316
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on periaatteessa tehtävä 1–7 
vuoden ajaksi tehdyistä investoinneista 
riippuen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
tavoiteltujen ympäristöhyötyjen 
saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi 
tarvittaessa määritellä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan tietyntyyppisille 
sitoumukselle pidemmän kestoajan, 
esimerkiksi sopimalla niiden voimassaolon 
jatkamisesta vuosittain ensimmäisen 
kauden päättymisen jälkeen. Voimassaolon 
jatkaminen vuosittain on mahdollista 
myös nykyisille sitoumuksille.

Or. de

Perustelu

Olisi oltava mahdollistaa määrittää erikseen kunkin toimenpiteen osalta, kuinka kauan tiettyä 
maatalouden ympäristö- tai ilmastotoimea sovelletaan.
Viisi vuotta ei ole ihanteellinen ajanjakso kaikille toimenpiteille. Mahdollisuus jatkaa 

toimenpidettä vuosittain olisi laajennettava koskemaan myös nykyisiä hankkeita.

Tarkistus 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
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ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän
tai lyhyemmän (vähintään 1 vuosi)
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 1318
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän
tai lyhyemmän kestoajan, esimerkiksi 
sopimalla niiden voimassaolon 
jatkamisesta vuosittain ensimmäisen 
kauden päättymisen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 1319
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
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ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden määrittämisen
jälkeen. Heti ensimmäisen kauden 
sitoumuksen jälkeen tehtäviä uusia 
sitoumuksia varten jäsenvaltiot voivat 
päättää lyhyemmästä kaudesta 
maaseudun kehittämisohjelmissaan.
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltiot voivat päättää 
myös lyhyemmästä ensimmäisestä 
kaudesta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi annettava joustoa, jotta voidaan määrittää alueen olosuhteisiin sopivan 
pituiset sitoumukset. Ensimmäisen kauden jälkeen päätettävien uusien sitoumusten tulisi olla 
riippumattomia seuraamusten suhteen. Ehdotettu tarkistus on puheenjohtajavaltio Tanskan 
tarkistetun konsolidoidun tekstin mukainen.

Tarkistus 1320
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.
Heti ensimmäisen kauden sitoumuksen 
jälkeen tehtäviä uusia sitoumuksia varten 
jäsenvaltiot voivat päättää lyhyemmästä 
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kaudesta maaseudun 
kehittämisohjelmissaan. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot 
voivat päättää myös lyhyemmästä 
ensimmäisestä kaudesta.

Or. en

Tarkistus 1321
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.
Erityisten alitoimenpiteiden ja osa-
alueiden ollessa kyseessä jäsenvaltioiden 
on tehtävä tämän toimenpiteen mukaisia 
sitoumuksia alle viiden vuoden kausiksi.

Or. bg

Tarkistus 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset, jotka kattavat ohjelmassa 
määrätyn ajanjakson, on tehtävä 5–7 
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ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

vuoden ajaksi. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin tavoiteltujen ympäristöhyötyjen 
saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi 
tarvittaessa määritellä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan tietyntyyppisille 
sitoumukselle pidemmän kestoajan, 
esimerkiksi sopimalla niiden voimassaolon 
jatkamisesta vuosittain ensimmäisen 
kauden päättymisen jälkeen.

Or. pt

Tarkistus 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

Maaseuturahaston tukea voidaan käyttää
asetuksen (EU) N:o DZ/2012 III osaston 
2 luvun mukaisiin toimenpiteisiin.

Or. de

Perustelu

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet menevät periaatteessa pidemmälle kuin 
viherryttämisvaatimukset suorien tukien yhteydessä. Sertifioitujen maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimien olisi näin ollen automaattisesti täytettävä viherryttämisvaatimukset. Niinpä 
kaikkien toimenpiteiden olisi oltava tukikelpoisia sekä viherryttämisen suhteen ensimmäisessä 
pilarissa ja maatalouden ympäristömääräysten suhteen toisessa pilarissa.
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Tarkistus 1324
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään
30 prosenttiin asti maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 40 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, kun toimet 
koskevat ympäristönsuojelua, tuki 
voidaan myöntää kiinteämääräisenä tai 
kertaluonteisena maksuna yksikköä kohti, 
kun alueilla on rekisteröity pysyviä 
rajoituksia.

Or. en

Perustelu

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries. One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency's consolidated revised text.

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

Tarkistus 1325
Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
30 prosenttiin asti maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 1326
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, kun toimet 
koskevat ympäristönsuojelua, tuki 
voidaan myöntää kiinteämääräisenä tai 
kertaluonteisena maksuna yksikköä kohti 
sitoumuksista, jotka koskevat alueiden 
kaupallisesta käytöstä luopumista, ja se 
lasketaan koituneiden lisäkustannusten ja 
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tulonmenetysten perusteella.

Or. en

Tarkistus 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus 
on enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset. Tarvittaessa tuki voi 
myös kattaa transaktiokustannukset 
enintään 20 prosenttiin asti maatalouden
ympäristö- ja ilmastositoumuksesta 
maksetusta palkkiosta. Kun kyseessä ovat
ryhmäsitoumukset, kullekin niihin 
osallistuvalle viljelijälle myönnetään 
kiinteämääräinen summa ylimääräisten 
sopeutumiskustannusten kattamiseen 
ensimmäisenä vuonna.

Jos on olemassa riski, että ympäristön ja 
ilmaston kannalta suotuisat käytännöt 
hylätään, jäsenvaltiot voivat laskea tässä 
kohdassa tarkoitetun tuen toiminnan 
hylkäämisestä aiheutuvien 
vaihtoehtokustannusten pohjalta.

Or. pt

Tarkistus 1328
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
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tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tai muiden 
maankäyttäjien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia. Kun kyseessä ovat 
direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja 
2000/60/EY soveltamisalaan kuuluvat 
toimet ja maaseudun 
kehittämisohjelmassa ei määrätä 
31 artiklan mukaisen toimenpiteen 
täytäntöönpanosta, 
transaktiokustannuksiin liittyvä 
enimmäistaso nostetaan 30 prosenttiin.

Or. it

Tarkistus 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus 
on enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain, 
vaikka nykyiset ympäristöystävälliset 
käytännöt säilytettäisiin..

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
määritetään suhteessa käytäntöihin, 
joiden katsotaan olevan vähemmän 
ympäristöystävällisiä. Nämä ovat niitä 
käytäntöjä, joita viranomaiset odottivat 
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toteutettavan koko alueella, ellei tukia 
olisi ollut.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat yhteisiä, 
prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 1330
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niillä 
palkitaan tuensaajat tilojen ympäristö- ja 
ilmastotehokkuuden parantamiseksi 
tehdystä työstä, missä on kiinnitettävä 
erityistä huomiota investointeihin, joilla 
vastataan uusiin ilmastonmuutokseen, 
uusiutuvaan energiaan, vesien ja maan 
hoitoon sekä luonnon monimuotoisuuteen 
liittyviin haasteisiin. Tarvittaessa tuki voi 
myös kattaa transaktiokustannukset 
enintään 20 prosenttiin asti maatalouden 
ympäristö- ja ilmastositoumuksesta 
maksetusta palkkiosta. Kun sitoumukset 
ovat viljelijäryhmien tekemiä, 
prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset ja kannustimena 
toimivat kustannukset enintään
20 prosenttiin asti maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

Or. de

Perustelu

Kannustimet ympäristöystävällisten tuotantoprosessien käyttöönottoon tai säilyttämiseen, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, luonnonvarojen sekä luonnon monimuotoisuuden 
suojeluun koskevat kaikkia.

Tarkistus 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset. Tarvittaessa tuki voi 
myös kattaa transaktiokustannukset 
enintään 20 prosenttiin asti maatalouden 
ympäristö- ja ilmastositoumuksesta 
maksetusta palkkiosta. Kun sitoumukset 
ovat viljelijäryhmien tekemiä, 
prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.
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Or. ro

Perustelu

Jotta saavutetaan ympäristönsuojelua ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevat 
tavoitteet, on tarpeen korvata viljelijöille, jotka siirtyvät perinteisestä maataloudesta 
luonnonmukaiseen maatalouteen, kokonaisuudessaan lisäkustannukset ja tulonmenetykset.

Tarkistus 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien ja/tai muiden 
maankäyttäjien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

Or. it

Tarkistus 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
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Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tai muiden 
maankäyttäjien ryhmien tekemiä, 
prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.

Or. es

Tarkistus 1335
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos on olemassa riski, että ympäristön 
ja ilmaston kannalta suotuisat käytännöt 
hylätään, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
edeltävässä kohdassa tarkoitetun tuen 
laskennassa vaihtoehtokustannusten 
käsitettä.

Or. pt

Tarkistus 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset sisältävät 
viherryttämistoimien täytäntöönpanon, 
jolla valmistaudutaan muiden 
toimenpiteen mukaisten sitoumusten 
täyttämiseen, näistä viherryttämistoimista 
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maksetaan korvaus tämän toimenpiteen 
puitteissa. Tällöin niille ei voida maksaa 
tukea 18 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuina tuottamattomina 
investointeina.

Or. it

Tarkistus 1337
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltiot voivat käyttää tuensaajia 
valitessaan 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä, jos tämä on 
tarpeen toimenpiteen tehokkaan 
soveltamisen varmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1338
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
voida myöntää sitoumuksille, jotka 
kuuluvat luonnonmukaista maataloutta 
koskevan toimenpiteen soveltamisalaan.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
voida myöntää sitoumuksille, jotka 
kuuluvat luonnonmukaista maataloutta 
koskevan toimenpiteen soveltamisalaan.
Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
voida myöntää sitoumuksille, jotka ovat 
hyödyllisiä ilmaston kannalta mutta joilla 
on kielteinen vaikutus ympäristöön.

Or. en
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Tarkistus 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
voida myöntää sitoumuksille, jotka 
kuuluvat luonnonmukaista maataloutta 
koskevan toimenpiteen soveltamisalaan.

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia
ei voida myöntää luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymiseen tai sen 
jatkamiseen.

Or. en

Perustelu

Maatalouden ympäristötoimenpiteen nojalla viljelijä voi saada rahoitusta esim. perinteisten 
biotooppien tai leveiden puskurivyöhykkeiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Tämä 
mahdollisuus olisi säilytettävä.

Tarkistus 1340
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Tukea voidaan myöntää maatalouden 
geenivarojen säilyttämistä varten sellaisiin 
tukitoimiin, jotka eivät kuulu 1–8 kohdan 
mukaisten säännösten soveltamisalaan.

9. Tukea myönnetään maatalouden 
geenivarojen monimuotoisuuden 
kehittämistä ja kestävää käyttöä varten 
sellaisiin tukitoimiin, jotka eivät kuulu 1–8 
kohdan mukaisten säännösten 
soveltamisalaan. Tätä tukea on tarjottava 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 1341
Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat sitoumusten voimassaolon 
jatkamista vuosittain ensimmäisen kauden 
päättymisen jälkeen, kotieläintuotannon 
laajaperäistämiseen tai muunlaiseen 
kotieläinten hoitoon, lannoitteiden, 
kasvinsuojeluaineiden tai muiden 
tuotantopanosten käytön rajoittamiseen, 
sellaisten paikallisten rotujen 
kasvattamiseen, jotka ovat uhanalaisia 
kasvatuksesta luopumisen vuoksi, tai 
kasvien geenivarojen säilyttämiseen 
liittyviin sitoumuksiin sovellettavia 
edellytyksiä sekä 9 kohdan mukaisesti 
tukikelpoisten tukitoimien määrittelemistä.

10. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat sitoumusten voimassaolon 
jatkamista vuosittain ensimmäisen kauden 
päättymisen jälkeen, kotieläintuotannon 
laajaperäistämiseen tai muunlaiseen 
kotieläinten hoitoon, lannoitteiden, 
kasvinsuojeluaineiden tai muiden 
tuotantopanosten käytön ohjaamiseen 
kohti kestävää maataloutta, sellaisten 
paikallisten rotujen kasvattamiseen, jotka 
ovat uhanalaisia kasvatuksesta luopumisen 
vuoksi, tai kasvien geenivarojen 
säilyttämiseen liittyviin sitoumuksiin 
sovellettavia edellytyksiä sekä 9 kohdan 
mukaisesti tukikelpoisten tukitoimien 
määrittelemistä.

Or. en

Perustelu

Yksi kestävän käytön direktiivin pääpyrkimyksistä oli rajoittaa kasvinsuojeluaineiden käyttöä 
ja varmistaa, että kehitetään parempia tuotteita ympäristölle ja ihmisten terveydelle 
aiheutuvien vaikutusten minimoimiseksi. Lisäksi asetuksella (EY) N:o 1107/2009 rajoitetaan 
kasvinsuojeluaineiden vaikutuksia ja vaaroja aktiivisten ainesosien uudelleentarkastelun 
avulla. Lisätoimenpiteiden hyväksyminen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevilla 
delegoiduilla säädöksillä YMP:n yhteydessä olisi joka tapauksessa suunnattava tähän 
samaan suuntaan, jotta varmistetaan politiikkojen johdonmukaisuus.

Tarkistus 1342
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat sitoumusten voimassaolon 

10. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat sitoumusten voimassaolon 
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jatkamista vuosittain ensimmäisen kauden 
päättymisen jälkeen, kotieläintuotannon 
laajaperäistämiseen tai muunlaiseen 
kotieläinten hoitoon, lannoitteiden, 
kasvinsuojeluaineiden tai muiden 
tuotantopanosten käytön rajoittamiseen, 
sellaisten paikallisten rotujen
kasvattamiseen, jotka ovat uhanalaisia 
kasvatuksesta luopumisen vuoksi, tai 
kasvien geenivarojen säilyttämiseen 
liittyviin sitoumuksiin sovellettavia 
edellytyksiä sekä 9 kohdan mukaisesti 
tukikelpoisten tukitoimien määrittelemistä.

jatkamista vuosittain ensimmäisen kauden 
päättymisen jälkeen, kotieläintuotannon 
laajaperäistämiseen tai muunlaiseen 
kotieläinten hoitoon, lannoitteiden, 
kasvinsuojeluaineiden tai muiden 
tuotantopanosten käytön ohjaamiseen 
kohti kestävää maataloutta, sellaisten 
paikallisten rotujen kasvattamiseen, jotka 
ovat uhanalaisia kasvatuksesta luopumisen 
vuoksi, tai kasvien geenivarojen 
säilyttämiseen liittyviin sitoumuksiin 
sovellettavia edellytyksiä sekä 9 kohdan 
mukaisesti tukikelpoisten tukitoimien 
määrittelemistä.

Or. en

Tarkistus 1343
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Kehittäessään uusia tai olemassa 
olevia ympäristötukijärjestelmiä 
seuraavalle ohjelmakaudelle 
jäsenvaltioiden on ennakkoarvioinnin 
tulosten perusteella suosittava sellaisia 
maatalouden ympäristötoimia, jotka ovat 
lisänneet ympäristötehokkuutta tila- ja 
aluetasolla, jotta voitaisiin jatkaa 
järjestelmien käyttöönottoa ja lisätä 
edelleen niiden vaikutusta.

Or. en

Tarkistus 1344
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 10 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

10 b. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
ohjelmakauden loppuun saakka 
viljelijöiden pääsyä 
ympäristötukijärjestelmien piiriin, jos 
tavoitteita ei ole vielä saavutettu.

Or. en

Tarkistus 1345
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Luonnonmukainen maatalous

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata viljelijöille tai 
viljelijäryhmille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti siirtymään neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/200735 
määriteltyihin luonnonmukaisen 
maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin 
tai ylläpitämään tällaisia käytäntöjä ja 
menetelmiä.
2. Tukea myönnetään vain sitoumuksiin, 
jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvun mukaisesti 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset, lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset 
vaatimukset on täsmennettävä 
ohjelmassa.
3. Tämän toimenpiteen mukaiset 
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sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jos tukea myönnetään luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämiseen, jäsenvaltiot 
voivat sopia maaseudun 
kehittämisohjelmissaan sitoumuksen 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.
4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti sitoumuksista maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus 
on enintään 30 prosenttia.
5. Tuen enimmäismäärät vahvistetaan 
liitteessä I.

Or. de

Perustelu

Luonnonmukaiselle maataloudelle yleisten maatalouden tukien lisäksi maksettava tuki olisi 
hylättävä, sillä se johtaisi epätoivottavaan kilpailun vääristymiseen maatalousyritysten 
välillä. Luonnonmukaisten yritysten lisääntynyt liikevaihto ja tuotteiden lisääntynyt kulutus 
huomioon ottaen tukea ei voida myöskään perustella markkinoiden toimimattomuudella.

Tarkistus 1346
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata viljelijöille tai 
viljelijäryhmille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti siirtymään neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/200735 
määriteltyihin luonnonmukaisen 

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata viljelijöille tai 
viljelijäryhmille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti siirtymään neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/200735 
määriteltyihin luonnonmukaisen 
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maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin 
tai ylläpitämään tällaisia käytäntöjä ja 
menetelmiä.

maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin 
tai ylläpitämään tällaisia käytäntöjä ja 
menetelmiä. Tätä toimenpidettä on 
tarjottava maaseudun 
kehittämisohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata viljelijöille tai 
viljelijäryhmille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti siirtymään neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/200735 
määriteltyihin luonnonmukaisen 
maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin 
tai ylläpitämään tällaisia käytäntöjä ja 
menetelmiä.

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata ja/tai nautayksiköltä
viljelijöille tai viljelijäryhmille, jotka 
sitoutuvat vapaaehtoisesti siirtymään 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
834/200735 määriteltyihin 
luonnonmukaisen maatalouden 
käytäntöihin ja menetelmiin tai 
ylläpitämään tällaisia käytäntöjä ja 
menetelmiä.

Or. es

Perustelu

Olisi voitava määrittää tukimäärät nautayksikköä kohti, sillä muuten on vaikeaa tai 
mahdotonta kehittää toimenpiteitä luonnonmukaisen karjankasvatuksen edistämiseksi 
edellisten ohjelmakausien tapaan.

Tarkistus 1348
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään vain sitoumuksiin, 
jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvun mukaisesti 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset, lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset 
vaatimukset on täsmennettävä 
ohjelmassa.

2. Tukea myönnetään vain sitoumuksiin, 
jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvun mukaisesti 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset.

Or. en

Tarkistus 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään vain sitoumuksiin, 
jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvun mukaisesti 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset, lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset 
vaatimukset on täsmennettävä ohjelmassa.

2. Tukea myönnetään vain sitoumuksiin, 
jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvun mukaisesti 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset. Kaikki tällaiset 
vaatimukset on täsmennettävä ohjelmassa.

Or. ro

Tarkistus 1350
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään vain sitoumuksiin, 
jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvun mukaisesti 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset, lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset 
vaatimukset on täsmennettävä ohjelmassa.

2. Tukea myönnetään vain sitoumuksiin, 
jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvun mukaisesti 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Kaikki tällaiset 
vaatimukset on täsmennettävä ohjelmassa.

Or. pt

Tarkistus 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään vain sitoumuksiin, 
jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvun mukaisesti 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset, lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.
Kaikki tällaiset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

2. Tukea myönnetään vain 
luonnonmukaista tuotantoa koskeviin 
sitoumuksiin, jotka ylittävät asetuksen 
(EU) N:o HR/2012 VI osaston I luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
pakolliset toimenpidevaatimukset, 
lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset ja 
muut kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset 
vaatimukset on täsmennettävä ohjelmassa.

Or. en
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Tarkistus 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jos tukea myönnetään luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämiseen, jäsenvaltiot 
voivat sopia maaseudun 
kehittämisohjelmissaan sitoumuksen 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

3. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jäsenvaltioiden on annettava viljelijöille 
mahdollisuus tehdä näitä sitoumuksia 
myös vuoden 2015 jälkeen takaamalla 
niille tuki vähintään viideksi vuodeksi 
nykyisten ja tulevien vuoden 2020 
jälkeisten YMP-ohjelmien mukaisesti.
Luopumisen sitoumuksista on oltava 
mahdollista vain, jos vuoden 2020 
jälkeisissä ohjelmissa ei tueta vastaavia 
toimenpiteitä. Jos tukea myönnetään 
luonnonmukaisen maatalouden 
ylläpitämiseen, jäsenvaltiot voivat sopia 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
sitoumuksen voimassaolon jatkamisesta 
vuosittain ensimmäisen kauden 
päättymisen jälkeen.

Or. de

Perustelu

Luonnonmukaisten tuotteiden kysyntä lisääntyy EU:ssa. Niinpä luomutilojen kehittämisen 
olisi oltava tukikelpoista koko ohjelmakauden ajan, jotta uudet tilat voivat tehdä pitkän ajan 
suunnitelmia.

Tarkistus 1353
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jos tukea myönnetään luonnonmukaisen 

3. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jos tukea myönnetään luonnonmukaiseen 
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maatalouden ylläpitämiseen, jäsenvaltiot 
voivat sopia maaseudun 
kehittämisohjelmissaan sitoumuksen 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

maatalouteen siirtymiseen, jäsenvaltiot 
voivat päättää siirtymäkautta vastaavasta 
lyhyemmästä ensimmäisestä kaudesta. Jos 
tukea myönnetään luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämiseen, jäsenvaltiot 
voivat sopia maaseudun 
kehittämisohjelmissaan sitoumuksen 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.
Heti ensimmäisen kauden sitoumuksen 
jälkeen tehtäviä ylläpitoa koskevia uusia 
sitoumuksia varten jäsenvaltiot voivat 
päättää lyhyemmästä kaudesta 
maaseudun kehittämisohjelmissaan.

Or. en

Tarkistus 1354
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jos tukea myönnetään luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämiseen, jäsenvaltiot 
voivat sopia maaseudun 
kehittämisohjelmissaan sitoumuksen 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

3. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi.
Jos tukea myönnetään luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymiseen, jäsenvaltiot 
voivat päättää siirtymäkautta vastaavasta 
lyhyemmästä ensimmäisestä kaudesta. Jos 
tukea myönnetään luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämiseen, jäsenvaltiot 
voivat sopia maaseudun 
kehittämisohjelmissaan sitoumuksen 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.
Heti ensimmäisen kauden sitoumuksen 
jälkeen tehtäviä ylläpitoa koskevia uusia 
sitoumuksia varten jäsenvaltiot voivat 
päättää lyhyemmästä kaudesta 
maaseudun kehittämisohjelmissaan.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioille olisi annettava joustoa, jotta voidaan määrittää alueen olosuhteisiin sopivan 
pituiset sitoumukset. Ensimmäisen kauden jälkeen päätettävien uusien sitoumusten tulisi olla 
riippumattomia seuraamusten suhteen. Ehdotettu tarkistus on puheenjohtajavaltio Tanskan 
tarkistetun konsolidoidun tekstin mukainen.

Tarkistus 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti sitoumuksista maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymiseen liittyvistä 
sitoumuksista tuensaajille aiheutuvat 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
kokonaan tai osittain. Tukia 
luonnonmukaisen maatalouden 
käytäntöjen ylläpitämiseen myönnetään 
vuosittain, ja niiden on katettava tehdyistä 
sitoumuksista tuensaajille aiheutuvat 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti sitoumuksista maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

Or. pt

Tarkistus 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
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on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti sitoumuksista maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset. Tarvittaessa tuki voi 
myös kattaa transaktiokustannukset 
enintään 20 prosenttiin asti sitoumuksista 
maksetusta palkkiosta. Kun sitoumukset 
ovat viljelijäryhmien tekemiä, 
prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.

Or. ro

Perustelu

Kuten 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, korvauksen tason olisi katettava kaikki 
luomuviljelyyn siirtymisestä tuensaajille koituvat lisäkustannukset ja tulonmenetykset.

Tarkistus 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti sitoumuksista maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset. Tarvittaessa tuki voi 
myös kattaa transaktiokustannukset 
enintään 20 prosenttiin asti sitoumuksista 
maksetusta palkkiosta. Kun sitoumukset 
ovat viljelijäryhmien tekemiä, 
prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.

Or. ro

Tarkistus 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti sitoumuksista maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus 
on enintään 30 prosenttia.

4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain.
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti sitoumuksista maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat yhteisiä, 
prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyrittävä tarjoamaan 
tämän toimenpiteen mukaisia sitoumuksia 
tekeville viljelijöille niiden 
täytäntöönpanon vaatimaa tietämystä ja 
tietoa.

Or. en

Tarkistus 1360
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
tarjoamaan tämän toimenpiteen mukaisia 
sitoumuksia tekeville viljelijöille niiden 
täytäntöönpanon vaatimaa tietämystä ja 
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tietoa.

Or. en

Tarkistus 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
avustamaan viljelijöitä tarjoamalla heille 
tehtyjen sitoumusten täytäntöönpanon 
vaatimaa tietämystä ja tietoa.

Or. pt

Tarkistus 1362
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
maaseudun kehittämisohjelmissaan, 
miten tämä toimenpide yhdistetään 
asetuksen muihin toimenpiteisiin, 
erityisesti 17, 18, 28, 29, 31 ja 36 
artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, 
jotta voidaan lisätä luonnonmukaista 
maataloutta ja edistää ympäristöä ja 
maaseudun talouden kehittämistä 
koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 1363
Alyn Smith
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
maaseudun kehittämisohjelmissaan, 
miten tämä toimenpide yhdistetään 
asetuksen muihin toimenpiteisiin, 
erityisesti 17, 18, 28, 29, 31 ja 36 
artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, 
jotta voidaan tarjota johdonmukaiset 
toimintapuitteet luonnonmukaisen 
maatalouden yleistymiselle.

Or. en

Tarkistus 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan, 
miten nämä toimenpiteet yhdistetään 
muihin maaseuturahaston 
toimenpiteisiin.

Or. de

Perustelu

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet menevät periaatteessa pidemmälle kuin 
viherryttämisvaatimukset suorien tukien yhteydessä. Sertifioitujen maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimien olisi näin ollen automaattisesti täytettävä viherryttämisvaatimukset. Niinpä 
kaikkien toimenpiteiden olisi oltava tukikelpoisia sekä viherryttämisen suhteen ensimmäisessä 
pilarissa ja maatalouden ympäristömääräysten suhteen toisessa pilarissa. Useilla 
maaseuturahaston toimenpiteillä olisi edistettävä kehitystä.
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Tarkistus 1365
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäljempänä olevasta 30 a artiklasta 
riippumatta jäsenvaltiot voivat päättää 
sisällyttää luonnonmukaista maataloutta 
koskevat toimenpiteet maaseudun 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 1366
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Tuki voi kattaa myös 
luonnonmukaisia tuotteita koskevista 
tiedotus- ja myynninedistämistoimista 
aiheutuvat kustannukset.

Or. en

Tarkistus 1367
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Jäsenvaltioiden on myönnettävä tämän 
toimenpiteen mukaista tukea kaikilla 
alueillaan. Tämän toimenpiteen 
sisällyttäminen maaseudun 
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kehittämisohjelmiin on pakollista.

Or. en

Tarkistus 1368
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään vuosittain hehtaarilta käytössä 
olevaa maatalousmaata tai hehtaarilta 
metsää, ja sen tarkoituksena on korvata 
tuensaajille aiheutuneet kustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja 
2000/60/EY täytäntöönpanoon liittyvistä 
haitoista kyseisillä alueilla.

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään vuosittain hehtaarilta käytössä 
olevaa maatalousmaata tai hehtaarilta 
metsää, ja sen tarkoituksena on korvata 
tuensaajille aiheutuneet kustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja 
2000/60/EY täytäntöönpanoon liittyvistä 
haitoista kyseisillä alueilla.

Jäsenvaltiot voivat myöntää tuen 
kiinteämääräisenä tai kertaluonteisena 
maksuna yksikköä kohti, kun alueilla on 
rekisteröity pysyviä rajoituksia.

Or. en

Perustelu

Monet toimista, joita tarvitaan tässä artiklassa tarkoitettujen direktiivien tavoitteiden 
saavuttamiseen joko ovat peruuttamattomia (esim. kosteikkojen luominen) tai niiden pitäisi 
olla pysyviä täyden vaikutuksen aikaansaamiseksi (esim. velvoitteet tehostaa hiilidioksidin 
sitomista ja talteenottoa). Kertaluonteinen maksu on tehokas väline, joka myös 
yksinkertaistaa huomattavasti hallintoa.

Tarkistus 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään vuosittain hehtaarilta käytössä 
olevaa maatalousmaata tai hehtaarilta 
metsää, ja sen tarkoituksena on korvata 
tuensaajille aiheutuneet kustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja 
2000/60/EY täytäntöönpanoon liittyvistä 
haitoista kyseisillä alueilla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään viljelijöille sekä
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille.
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa sitä voidaan myös myöntää
muille maankäyttäjille.

2. Tukea myönnetään viljelijöille,
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille sekä muille 
maankäyttäjille.

Or. en

Tarkistus 1371
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään viljelijöille sekä
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 

2. Tukea myönnetään viljelijöille,
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille sekä 
kunnallisten metsien omistajille.
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sitä voidaan myös myöntää muille 
maankäyttäjille.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
sitä voidaan myös myöntää muille 
maankäyttäjille.

Or. de

Tarkistus 1372
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään viljelijöille sekä 
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
sitä voidaan myös myöntää muille 
maankäyttäjille.

2. Tukea myönnetään viljelijöille sekä 
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
sitä voidaan myös myöntää muille 
maankäyttäjille tai kunnille ja 
kuntayhtymille.

Or. en

Tarkistus 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään viljelijöille sekä
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
sitä voidaan myös myöntää muille 
maankäyttäjille.

2. Tukea myönnetään viljelijöille,
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille sekä 
julkisille metsänhoitoelimille, jotka eivät 
saa rahoitusta kansallisesta 
talousarviosta. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa sitä voidaan 
myös myöntää muille maankäyttäjille.

Or. ro
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Tarkistus 1374
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään viljelijöille sekä
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
sitä voidaan myös myöntää muille 
maankäyttäjille.

2. Tukea myönnetään viljelijöille,
yksityisille metsänomistajille ja
viljelijöiden ja metsänomistajien 
yhdistyksille. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa sitä voidaan 
myös myöntää muille maankäyttäjille.

Or. bg

Tarkistus 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Direktiiveihin 92/43/ETY ja 
2009/147/EY liittyvää tukea myönnetään 
viljelijöille vain, kun kyseessä ovat haitat, 
jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 94 artiklassa ja liitteessä II 
vahvistetut hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat vaatimukset 
ylittävien vaatimusten noudattamisesta.

3. Direktiiveihin 92/43/ETY ja 
2009/147/EY liittyvää tukea myönnetään 
viljelijöille kaikista näiden direktiivien 
täytäntöönpanosta johtuvista haitoista.

Or. it

Tarkistus 1376
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Direktiiveihin 92/43/ETY ja 
2009/147/EY liittyvää tukea myönnetään 
viljelijöille vain, kun kyseessä ovat haitat, 
jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 94 artiklassa ja liitteessä II 
vahvistetut hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat vaatimukset 
ylittävien vaatimusten noudattamisesta.

3. Direktiiveihin 92/43/ETY ja 
2009/147/EY liittyvää tukea myönnetään 
viljelijöille vain, kun kyseessä ovat haitat, 
jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 94 artiklassa ja liitteessä II
vahvistetut hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat vaatimukset 
ylittävien vaatimusten noudattamisesta, ja 
sen saamisen ehtona on sellaisten 
erityisten hoitovelvoitteiden olemassaolo, 
jotka liittyvät ilmoitettujen direktiivien 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Direktiiveihin 92/43/ETY ja 
2009/147/EY liittyvää tukea myönnetään 
viljelijöille vain, kun kyseessä ovat haitat, 
jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 94 artiklassa ja liitteessä II 
vahvistetut hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat vaatimukset 
ylittävien vaatimusten noudattamisesta.

3. Direktiiveihin 92/43/ETY ja 
2009/147/EY liittyvää tukea myönnetään 
viljelijöille vain, kun kyseessä ovat haitat, 
jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 94 artiklassa ja liitteessä II 
vahvistetut hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat vaatimukset 
ylittävien vaatimusten noudattamisesta. Jos 
on olemassa riski, että ympäristön ja 
ilmaston kannalta suotuisat käytännöt 
hylätään, jäsenvaltiot voivat laskea tässä 
kohdassa tarkoitetun tuen toiminnan 
hylkäämisestä aiheutuvien 
vaihtoehtokustannusten pohjalta.

Or. pt
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Tarkistus 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Direktiiviin 2000/60/EY liittyvää tukea 
myönnetään viljelijöille vain, kun kyseessä 
ovat erityisvaatimukset, jotka

4. Direktiiviin 2000/60/EY liittyvää tukea 
myönnetään viljelijöille vain, kun kyseessä 
ovat erityisvaatimukset, jotka ovat 
tiukempia kuin asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt 
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
vaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) otettiin käyttöön direktiivillä 
2000/60/EY ja jotka ovat mainitun 
direktiivin ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi laadittuihin vesipiirien 
hoitosuunnitelmiin liittyvien 
toimenpideohjelmien mukaisia ja 
tiukempia kuin muun unionin 
vesiensuojelulainsäädännön 
täytäntöönpanemiseksi edellytetyt 
toimenpiteet;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella



PE494.479v01-00 170/178 AM\909513FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa 
säädetyt lakisääteiset hoitovaatimukset 
sekä hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat vaatimukset ja 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
2 luvun mukaisesti vahvistetut 
velvollisuudet;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa 
säädetyt lakisääteiset hoitovaatimukset 
sekä hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat vaatimukset ja 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
2 luvun mukaisesti vahvistetut 
velvollisuudet;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa
säädetyt lakisääteiset hoitovaatimukset 
sekä hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat vaatimukset ja asetuksen (EU) 
N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut velvollisuudet;

(b) ovat tiukempia kuin neuvoston
asetuksen (EU) N:o HR/2012 94 artiklassa 
ja liitteessä II säädetyt hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 1383
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
vaatimukset ja asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 III osaston 2 luvun mukaisesti 
vahvistetut velvollisuudet;

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Tukien perusteiden mukauttaminen Natura 2000 -alueisiin ja vesipolitiikan puitedirektiiviin.
Maaseudun kehittämispolitiikalla on oltava sopivat välineet vesipolitiikan puitedirektiivin 
täytäntöönpanoa varten. Jos perusteet vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisia tukia varten 
ovat tiukemmat, asetus saattaa estää puitedirektiivin täytäntöönpanon ja siitä koituvat 
ympäristöedut.

Tarkistus 1384
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
vaatimukset ja asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 III osaston 2 luvun mukaisesti 
vahvistetut velvollisuudet;

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Kaikkiin kolmeen direktiiviin olisi sovellettava samoja vaatimuksia. Vesipolitiikan 
puitedirektiivi voi myös edellyttää huomattavia muutoksia maankäytössä ja johtaa 
maatalousmaasta luopumiseen, mistä viljelijän olisi saatava korvaus.

Tarkistus 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt 
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
vaatimukset ja asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 III osaston 2 luvun mukaisesti 
vahvistetut velvollisuudet;

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt 
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
vaatimukset;

Or. es

Perustelu

Viherryttämiselementin vaatimia käytäntöjä ei pitäisi sisällyttää vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisiin tukivaatimuksiin, sillä näiden tukien ehtojen olisi oltava samanlaiset kuin Natura 
2000 -tukien.

Tarkistus 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt 
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
vaatimukset ja asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 III osaston 2 luvun mukaisesti 
vahvistetut velvollisuudet;

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt 
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
vaatimukset;

Or. es

Perustelu

Viherryttämiselementin vaatimia käytäntöjä ei pitäisi sisällyttää vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisiin tukivaatimuksiin, sillä näiden tukien ehtojen olisi oltava samanlaiset kuin Natura 
2000 -tukien.

Tarkistus 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt 
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
vaatimukset ja asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 III osaston 2 luvun mukaisesti 
vahvistetut velvollisuudet;

(b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 VI osaston I luvussa säädetyt 
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
vaatimukset;

Or. es

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisten tukiehtojen olisi oltava samanlaiset kuin Natura 
2000 -tukien, jos viherryttämiselementin vaatimat käytännöt sisällytetään puitedirektiivin 
tukivaatimuksiin.
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Tarkistus 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ylittävät direktiivin 2000/60/EY 
hyväksymisen aikaan olemassa olleen 
unionin lainsäädännön mukaisen 
suojelun tason, josta säädetään direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 9 kohdassa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muuttavat huomattavasti maankäyttöä 
ja/tai rajoittavat huomattavasti 
maatalouskäytäntöä, mistä seuraa 
huomattavia tulonmenetyksiä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muuttavat huomattavasti maankäyttöä 
ja/tai rajoittavat huomattavasti
maatalouskäytäntöä, mistä seuraa

(d) muuttavat maankäyttöä ja/tai rajoittavat 
maatalouskäytäntöä, mistä seuraa 
tulonmenetyksiä.
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huomattavia tulonmenetyksiä.

Or. es

Perustelu

On varmistettava, että menetyksistä kärsivät tilat saavat apua.

Tarkistus 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muuttavat huomattavasti maankäyttöä 
ja/tai rajoittavat huomattavasti 
maatalouskäytäntöä, mistä seuraa 
huomattavia tulonmenetyksiä.

(d) muuttavat huomattavasti maankäyttöä 
ja/tai rajoittavat huomattavasti 
maatalouskäytäntöä tai olemassa olevien 
ympäristöystävällisten käytäntöjen 
jatkamista, mistä seuraa verrattain
huomattavia tulonmenetyksiä.

Or. fr

Tarkistus 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY 
nojalla nimetyt Natura 2000 -maa- ja 
metsätalousalueet;

(a) direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY 
nojalla nimetyt Natura 2000 -maa- ja 
metsätalousalueet sekä alueet, joihin 
viitataan direktiivin 92/43/ETY 
12 artiklassa ja jotka eivät kuulu 
direktiivin 92/43/ETY 6 artiklassa tai 
direktiivin 2009/14/EY 4 artiklassa 
tarkoitettuihin alueisiin, kun niillä on 
näiden direktiivien kattamia lajeja tai 
luontotyyppejä;
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Or. fr

Tarkistus 1393
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muut rajatut luonnonsuojelualueet, 
joilla on maa- tai metsätaloutta koskevia 
ympäristörajoitteita, jotka vaikuttavat 
direktiivin 92/43/ETY 10 artiklan 
täytäntöönpanoon. Näiden alueiden osuus 
ei saa maaseudun kehittämisohjelmaa 
kohden ylittää viittä prosenttia ohjelman 
maantieteellisellä soveltamisalalla 
sijaitsevista nimetyistä Natura 2000 -
alueista;

(b) muut rajatut luonnonsuojelualueet, 
joilla on maa- tai metsätaloutta koskevia 
ympäristörajoitteita, jotka vaikuttavat 
direktiivin 92/43/ETY liitteessä IV 
vahvistettujen lajien populaatioiden 
parantamiseen, direktiivin 92/43/ETY 
10 artiklan täytäntöönpanoon ja kaikkiin 
lintulajeihin direktiivin 2009/147/EY 
1 artiklan mukaisesti. Näiden tässä 
kohdassa tarkoitettujen alueiden osuus ei 
saa maaseudun kehittämisohjelmaa kohden 
ylittää seitsemää prosenttia ohjelman 
maantieteellisellä soveltamisalalla 
sijaitsevista nimetyistä Natura 2000 -
alueista;

Or. en

Tarkistus 1394
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rahoitussuunnitelmassa esitetään erilliset 
talousarviot Natura 2000 -
maatalousalueiden ja Natura 2000 -
metsäalueiden tuille sekä vesipolitiikan 
puitedirektiivin mukaisille tuille.

Or. en
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Tarkistus 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Pysyvät viljelmät

Viljelijän on varmistettava, että hän 
ylläpitää pysyviä viljelmiä, sanotun 
rajoittamatta investointeja ja tilojen 
uudistamista koskevia tavanomaisia 
vaatimuksia.

Or. it

Tarkistus 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla.

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, ja erityisesti 
viljelijöille, jotka ovat sitoutuneet 
luonnonarvoltaan merkittäviin 
maatalousjärjestelmiin, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla.

Or. pl

Perustelu

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä vuoristoalueiden ja muiden sellaisten alueiden lisäksi, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, myös luonnonarvoltaan merkittäviin 
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alueisiin. Maataloustoiminnasta saadut tulot ovat näillä alueilla yleensä matalia, mikä 
tarkoittaa sitä, että maatalous on muuttumassa tehokkaammaksi. Tämä puolestaan vaikuttaa 
kielteisesti luonnonympäristöihin ja maisemiin, joiden vuoksi nämä alueet ovat niin 
ainutlaatuisia.


