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Tarkistus 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisille maatalouskäytännöille

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
III osasto – 2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisille maatalouskäytännöille

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1248
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisille maatalouskäytännöille

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1249
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisille maatalouskäytännöille

Tuki edistyneiden ja kestävien 
viljelyjärjestelmien luomiselle, ympäristön 
hoidolle ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiselle

Or. en

Tarkistus 1250
Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

Poistetaan.

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka 
kasvavat veden alla;
b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja
c) viljelijällä on oltava 
maatalousmaallaan luonnonhoitoala.

Or. de

Tarkistus 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koskeva vuotuinen 
tuki viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, silloin kun tämä 
noudattaa 25 artiklan 2 kohdassa 
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maatalouskäytäntöjä: määritellyillä tukikelpoisilla 
hehtaareillaan vähintään yhtä seuraavista 
käytännöistä:

a) viljelijä käyttää vähintään 10 prosenttia 
jäsenvaltioiden suorien tukien 
kansallisesta enimmäismäärästä toisen 
pilarin kohdennettujen maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden rahoittamiseen 
nykyisen tason lisäksi ja 100-
prosenttisella EU:n rahoituksella;
b 1) "viljelijä, joka toimii määritelmän 
mukaan ympäristöystävällisesti":
jäsenvaltiot voivat valita haluamansa 
seuraavista perusteista:
– luonnonmukainen maatalous;
– 100-prosenttisesti sertifioitu kestävä 
maatalous;
– > 50 prosenttia luonnonlaidunta tai 
< 15 hehtaaria tai 1/3 jäsenvaltion 
keskimääräisestä tilakoosta (jäsenvaltiot 
voivat valita yhden vaihtoehdon) 
peltoalaa;
– tilan maatalousalueesta vähintään 
20 prosenttia on mukana tietyissä 
maatalouden ympäristöohjelmissa;
– tilan maatalousalueesta vähintään 
20 prosenttia sijaitsee Natura 2000 
-alueilla;
– tilan tukikelpoisesta pinta-alasta 
vähintään 20 prosenttia on metsäaluetta 
enintään 15 hehtaarin lohkoina;
b 2) muu/"viljelijä, joka ei määritelmän 
mukaan toimi ympäristöystävällisesti":
jäsenvaltioiden on valittava vähintään 
kolme seuraavista 
viherryttämistoimenpiteistä, jotka viljelijät 
ovat velvoitettuja toteuttamaan;
vaihtoehtoisesti jäsenvaltiot voivat sallia,
että viljelijät valitsevat kolme 
viherryttämistoimenpidettä pidemmästä 
luettelosta, jonka jäsenvaltiot laativat;
perustuki ei ole riippuvainen 15 prosentin 
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viherryttämistuesta;
luettelon osat:
– ekologisesti herkät alueet;
alueet, jotka lasketaan mukaan 
ekologisesti herkkien alueiden 5 prosentin 
osuuteen:
tilan peltoalat, jotka sijaitsevat 
Natura 2000 -alueilla tai muilla 
suojelualueilla; tilan maatalousmaat, 
jotka ovat mukana tietyissä maatalouden 
ympäristöohjelmissa; alueet, joille ei 
lisätä typpilannoitetta; maatalousalueet, 
joilla on maisemapiirteitä (esimerkiksi 
metsitetyt alat, aidat, pengerrykset), 
suojakaistoja tai viljelemättömiä alueita 
(kesannointialoja);
alueet, joilla on pysyviä viljelmiä, on 
määritettävä näistä poikkeukseksi;
lisätäkseen ekologisesti herkkiä alueita 
koskevilla toimenpiteillä ympäristölle ja 
biologiselle monimuotoisuudella 
aiheutettavia hyötyjä jäsenvaltiot voivat 
päättää yhteisestä lähestymistavasta siten, 
että viljelijöiden ryhmä täyttää 
vaatimukset alueellisella tasolla;
– viljelyn monipuolistaminen;
– pysyvän nurmen suojelu;
– 2 prosenttia ekologisesti herkistä 
alueista luonnonlaitumilla;
– maanpeite-/kerääjäkasveja;
– alueita, joilla on pajua ja muita 
monivuotisia kasveja;
– lannoitus- ja/tai muut maaperän 
hoitosuunnitelmat;
– sertifioitu energiatehokkuus 
(vähemmän tuotantopanoksia, parempi 
resurssitehokkuus, vaihtoehtoisten 
energiamuotojen tai uusiutuvien raaka-
aineiden tuottaminen);
– käyttää [alle 10 prosenttia] 
jäsenvaltioiden suorien tukien 
kansallisesta enimmäismäärästä toisen 
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pilarin kohdennettujen maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden rahoittamiseen: 
[nykyisen tason] lisäksi, EU:n 100-
prosenttisella rahoituksella);
c) soveltaa täydentäviä ehtoja, joiden 
mukaan 2 prosenttia yli 50 hehtaarin
lohkoista on käytettävä ympäristön- ja 
ilmastonsuojeluun siten, että otetaan 
huomioon jo olemassa olevat 
maisemapiirteet.

Or. de

Tarkistus 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Jäsenvaltion on myönnettävä ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin vuotuinen tuki 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä. 
Viljelijällä, joka täyttää 29 artiklan 
4 kohdassa säädetyn "automaattisesti 
vihreän maatalouden" vaatimuksen, on 
automaattisesti oikeus tähän tukeen.
Jäsenvaltio valitsee seuraavasta 
luettelosta neljä toimenpidettä ja viljelijän 
on toteutettava 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
kaksi kansallisesti tai alueellisesti 
määritetyistä maataloustoimenpiteistä:

Or. en

Tarkistus 1253
Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan kahta 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisaa maatalouskäytäntöä, jotka 
jäsenvaltio on ottanut tyhjentävästä 
Euroopan laajuisesta luettelosta.
Jäsenvaltiot valitsevat vähintään 5 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisaa maatalouskäytäntöä 
tyhjentävästä Euroopan laajuisesta 
luettelosta.
Jäsenvaltiot voivat valita seuraavat 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisat 
maatalouskäytännöt:

Or. fr

Tarkistus 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 25 
artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 25 
artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan valintansa 
mukaan vähintään yhtä seuraavista
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä, sen kuitenkaan 
vähentämättä huomattavasti tilan 
tuotantokapasiteettia:

Or. pt
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Tarkistus 1255
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Vuotuinen lisätuki on myönnettävä 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä ja 
joka noudattaa 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
kahta seuraavista ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä:

Or. en

Tarkistus 1256
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Vuotuinen lisätuki on myönnettävä 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä ja 
joka noudattaa 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
kahta seuraavista ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä:

Or. en

Tarkistus 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Jäsenvaltion on myönnettävä ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin vuotuinen tuki 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä, jos 
tämä noudattaa 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
kolmea seuraavista 
maatalouskäytännöistä:

Or. en

Perustelu

Rajoitettu lähestymistapa lisäisi joustavuutta jäsenvaltioiden ja alueiden näkökulmasta, jotta 
niiden olisi helpompi suunnitella viherryttämistoimenpiteet oman erityistilanteensa, 
tarpeidensa ja maataloustilanteensa mukaisesti. Kaikille yhteiseen ratkaisuun perustuva 
lähestymistapa ei ole todennäköisesti yhtä suotuisa ympäristön ja ilmaston kannalta.

Tarkistus 1258
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Jäsenvaltion on myönnettävä vuotuinen 
tuki viljelijälle, joka noudattaa 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä tukikelpoisilla 
hehtaareillaan vähintään kolmea 
seuraavista ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä:

Or. en

Tarkistus 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling



PE494.483v01-00 12/176 AM\909517FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijä, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
tilatukijärjestelmässä, voi halutessaan 
noudattaa 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
vähintään kolmea seuraavista ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä:

Or. en

Tarkistus 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijä, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
tilatukijärjestelmässä, voi halutessaan 
noudattaa 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
vähintään kolmea seuraavista ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä:

Or. en

Tarkistus 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on saatava 
lisätukea, jos hän noudattaa 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyillä tukikelpoisilla 
hehtaareillaan neljää seuraavista kuudesta
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisasta maatalouskäytännöstä:

Or. en

Tarkistus 1262
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on 
ohjelmakaudella 2014–2020
käynnistettävä 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
dynaaminen siirtyminen kestäviin 
viljelyjärjestelmiin, joiden avulla voidaan 
vastata ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
luonnon monimuotoisuutta sekä 
maaperän hoitoa ja vesihuoltoa koskeviin 
haasteisiin integroidusti, mikä tarkoittaa 
seuraavaa:

Or. en

Perustelu

Dynaamisen siirtymän ansiosta viljelijöillä olisi riittävästi aikaa sopeutua kestävän 
viljelyjärjestelmän luomiin uusiin olosuhteisiin. Viherryttämiseen tarkoitettuja tukia pitäisi 
nostaa vaiheittain siten, että tuki on 20 prosenttia kauden alussa vuonna 2014 ja se nostetaan 
50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Viljelijät voivat menettää perustukijärjestelmän 
mukaiset tuet jopa kokonaan, jos he eivät toteuta viherryttämiseen liittyviä toimenpiteitä 
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asianmukaisesti.

Tarkistus 1263
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisten maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta vuotuinen tuki 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä, 
silloin kun tämä noudattaa 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä 
ympäristöystävällistä viljelyä edellyttävillä
hehtaareillaan seuraavia käytäntöjä:

Or. it

Tarkistus 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Vuotuista lisätukea myönnetään 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä, joka 
sitoutuu 1 luvussa tarkoitettuun 
tilatukijärjestelmään ja joka noudattaa 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

Or. en
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Tarkistus 1265
Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Vuotuista lisätukea myönnetään 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä, joka 
sitoutuu 1 luvussa tarkoitettuun 
tilatukijärjestelmään ja joka noudattaa 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

Or. en

Tarkistus 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Jäsenvaltiot myöntävät täydentävää 
tukea viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa
perustukijärjestelmässä ja joiden on 
noudatettava 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
seuraavia ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia maatalouskäytäntöjä:

Or. es

Tarkistus 1267
Agnès Le Brun
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Ylimääräinen tuki myönnetään 
viljelijöille, jotka noudattavat 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä tukikelpoisilla 
hehtaareillaan seuraavia ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

Or. fr

Tarkistus 1268
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijä, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, voi hakea tukea 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä varten edellyttäen, 
että hän noudattaa 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
seuraavia ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia maatalouskäytäntöjä:

Or. en

Tarkistus 1269
Hynek Fajmon

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

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijä, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, voi hakea tukea 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä varten edellyttäen, 
että hän noudattaa 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
seuraavia ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia maatalouskäytäntöjä:

Or. en

Tarkistus 1270
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, saa lisätukea, jos 
hän noudattaa 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
seuraavia ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia maatalouskäytäntöjä:

Or. it

Tarkistus 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
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25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan tai 
kotieläintiloillaan seuraavia ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

Or. es

Tarkistus 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on sitouduttava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavaan
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen pakettiin:

Or. en

Tarkistus 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavaa
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen pakettia:

Or. en
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Tarkistus 1274
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston, maiseman ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä:

Or. en

Tarkistus 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
26 artiklan 1 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

Or. en

Perustelu

Viherryttämistä koskevat vaatimukset olisi rajattava koskemaan vain sellaisia viljelylohkoja, 
jotka viljelijä on ilmoittanut aktivoidakseen tukioikeuden. Vaatimusten ei pitäisi koskea 
maatilan kaikkia viljelylohkoja. Maatilan kaikkien maa-alojen ottaminen mukaan on hyvin 
vaikeaa, eikä ole selvää, miten viherryttämisvaatimusta sovellettaisiin sellaiseen maa-alaan, 
jota hyödyntää yhden kalenterivuoden aikana useampi kuin yksi viljelijä.
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Tarkistus 1276
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka 
kasvavat veden alla;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka 
kasvavat veden alla;

a) monipuolisen viljelyn harjoittaminen

Or. de

Tarkistus 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
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Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka 
kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on huolehdittava viljelyn 
monipuolistamisesta 30 artiklassa 
säädetyllä tavalla;

Or. en

Perustelu

Tekstin yksinkertaistamiseksi viherryttämissäännöt pitäisi ilmaista tässä artiklassa 
yleisemmin ja 30 artiklassa yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka 
kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on valittava viljelykiertoon 
kasveja, jotka soveltuvat 
luonnonvaraisten eläinten, lintujen ja 
hyönteisten ravinnoksi;

Or. en
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Tarkistus 1280
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
viljelykierrossa vähintään neljää eri 
kasvia, jos hänellä on yli 10 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla; ja

Or. en

Tarkistus 1281
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan
viljelykierrossa vähintään kolmea eri 
kasvia, jos hänellä on yli 10 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. en

Tarkistus 1282
Brian Simpson
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan
viljelykierrossa vähintään kolmea eri 
kasvia, jos hänellä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. en

Tarkistus 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos viljeltävä 
peltoala on suurempi kuin liitteessä VI 
esitetty maatilojen keskimääräinen koko,
eikä sitä käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

Or. en

Tarkistus 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

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

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos viljeltävä 
peltoala on suurempi kuin liitteessä VI 
esitetty maatilojen keskimääräinen koko,
eikä sitä käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

Or. en

Tarkistus 1285
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos viljeltävä 
peltoala on suurempi kuin liitteessä VI 
esitetty maatilojen keskimääräinen koko,
eikä sitä käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

Or. en

Tarkistus 1286
Julie Girling

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

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos viljeltävä 
peltoala on suurempi kuin liitteessä VI 
esitetty maatilojen keskimääräinen koko,
eikä sitä käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

Or. en

Tarkistus 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
vähintään kymmenen mutta enintään 
50 hehtaaria peltoalaa, ja vähintään 
kolmea eri kasvia, jos hänellä on yli 
50 hehtaaria peltoalaa;

Or. en

Tarkistus 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka 
kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos sitä on
yhteensä 15–50hehtaaria, ja hänen on 
viljeltävä kolmea erilaista kasvia, jos 
niiden peltoala on yli 50 hehtaaria;

Or. it

Tarkistus 1289
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
vähintään 15 mutta enintään 30 hehtaaria
peltoalaa, ja vähintään kolmea eri kasvia, 
jos hänellä on yli 30 hehtaaria peltoalaa;

Or. en

Tarkistus 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

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

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
vähintään viisi mutta enintään 
20 hehtaaria peltoalaa, ja kolmea eri 
kasvia viljelykierrossa, jos hänellä on yli 
20 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. en

Tarkistus 1291
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
yli 20 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
kokonaan kesannolla eikä yli 70 prosenttia 
siitä ole kesannolla merkittävän osan
kasvukaudesta kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, eikä 
tilaa käytetä näiden käyttötarkoitusten 
yhdistelmään;

Or. it

Tarkistus 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
yli 50 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. es

Perustelu

On nostettava sitä hehtaarien vähimmäismäärää, joka edellyttää 1 a kohdassa tarkoitettua 
toimenpidettä, koska muussa tapauksessa viljelyn monipuolistamisesta aiheutuvat 
kustannukset voivat olla suuremmat kuin sillä alun perin tavoiteltavat säästöt. On myös 
säädettävä toimenpiteistä sellaisia eläintuotantoa harjoittavia tiloja varten, joilla ei ole 
maatalousmaata.

Tarkistus 1293
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
yli 35 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. en

Tarkistus 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
yli 20 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. es

Perustelu

Viljelyn monipuolistamista koskevaa toimenpidettä ei voida soveltaa kovinkaan laajasti 
eurooppalaisilla viljelyalueilla komission ehdottamalla tavalla. Pellot, joilla harjoitetaan 
ympäristöä hyödyttävää tuotantoa tai joilla käytetään ympäristöä hyödyttäviä 
tuotantojärjestelmiä, on vapautettava tästä velvoitteesta.

Tarkistus 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
yli 20 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. en
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Tarkistus 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
yli 15 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. en

Perustelu

Erilliset kylvö- ja sadonkorjuujärjestelmät eivät ole toimiva ratkaisu pienillä peltoaloilla. 
Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa olisi vaikea löytää kolme tarkoitukseen sopivaa kasvia 
erityisesti sellaisten karjatilojen tapauksessa, joilla viljaa kasvatetaan ainoastaan 
rehutoimitusten täydentämiseksi talvella. Siksi tässä tarkistuksessa ehdotetaan, että 
vaatimusta lasketaan kolmesta lajista kahteen ja että peltoalan on oltava vähintään 
15 hehtaaria, jotta 29 ja 30 artiklassa asetettua vaatimusta sovelletaan.

Tarkistus 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
yli 15 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. en
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Perustelu

Erilliset kylvö- ja sadonkorjuujärjestelmät eivät ole toimiva ratkaisu pienillä peltoaloilla. 
Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa olisi vaikea löytää kolme tarkoitukseen sopivaa kasvia 
erityisesti sellaisten karjatilojen tapauksessa, joilla viljaa kasvatetaan ainoastaan 
rehutoimitusten täydentämiseksi talvella. Siksi tässä tarkistuksessa ehdotetaan, että 
vaatimusta lasketaan kolmesta lajista kahteen ja että pinta-peltoalan on oltava vähintään 
15 hehtaaria, jotta 29 ja 30 artiklassa asetettua vaatimusta sovelletaan.

Tarkistus 1298
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
yli 15 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. en

Tarkistus 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
yli 15 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
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viljelyssä, jotka kasvavat veden alla; viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. de

Tarkistus 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

a) Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria
peltoalaa eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan palkokasvien tai 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla, eikä sillä harjoiteta 
luonnonmukaista viljelyä eikä se sijaitse 
kokonaisuudessaan jollakin 3 kohdassa 
tarkoitetuista alueista:
i) viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia tai
ii) viljelijällä on oltava 
maatalousmaallaan luonnonhoitoala.

Or. es

Tarkistus 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 

a) Jos viljelijällä on 15–20 hehtaaria
peltoalaa eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
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eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, eikä 
sillä harjoiteta luonnonmukaista viljelyä 
eikä se sijaitse kokonaisuudessaan 
jollakin 3 kohdassa tarkoitetuista 
alueista:

Or. es

Tarkistus 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
monia erilaisia kasveja, jos hänellä on yli 
3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;
Niiden lukumäärä riippuu viljelijän tilan 
pysyvän nurmen koosta ja osuudesta;

Or. fr

Tarkistus 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan tai 
yhteistyössä naapuritilojen viljelijöiden 
kanssa vähintään kolmea eri kasvia, jos 
hänellä tai heillä on yli 15 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
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kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla tai 
jotka eivät sovellu viljeltäväksi 
viljelykierrossa; Tässä artiklassa 
"naapuritiloilla" ei välttämättä tarkoiteta 
vierekkäin sijaitsevia tiloja.

Or. en

Tarkistus 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan, 
josta yksi palkokasvi- tai 
valkuaiskasviviljelmä, vähintään kolmea 
eri kasvia, jos hänellä on yli 10 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. fr

Tarkistus 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 15 hehtaaria peltoalaa;
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kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla;

Or. en

Tarkistus 1306
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla;

a) Viljelijän on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia, jos hänellä on yli 20 hehtaaria
peltoalaa;

Or. bg

Tarkistus 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 35 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
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viljelyssä, jotka kasvavat veden alla; viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. en

Tarkistus 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
kokonaan kesannolla tai peltoalasta on 
korkeintaan 70 prosenttia sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka ovat merkittävän 
osan kasvukaudesta veden alla;

Or. en

Tarkistus 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Viljelijän on harjoitettava 
kiertoviljelyä jokaisella viljelylohkolla, 
lukuun ottamatta pysyvän nurmen tai 
pysyvän laitumen sekä monivuotisten 
kasvien viljelylohkoja;

Or. fr

Tarkistus 1311
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on suunniteltava ja
säilytettävä biodiversiteettikäytäviä;

Or. en

Tarkistus 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan osaksi 
luonnontilassa olevia ja viljelemättömiä 
alueita; ja

Or. en

Tarkistus 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan osaksi 
luonnontilassa olevia ja viljelemättömiä 
alueita; ja

Or. en

Tarkistus 1315
Diane Dodds

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

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan osaksi 
luonnontilassa olevia ja viljelemättömiä 
alueita; ja

Or. en

Tarkistus 1316
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan osaksi 
luonnontilassa olevia ja viljelemättömiä 
alueita; ja

Or. en

Tarkistus 1317
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan 
olevalla viljelyalueella osa pysyvästä 
nurmesta, laitumesta tai monivuotisista 
viljelykasveista;

Or. en

Tarkistus 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä hyvässä 
kunnossa ne tilallaan olevat pysyvät 
nurmialat, jotka hän on ilmoittanut 
pysyviksi nurmiksi vuosittaisessa 
hakemuksessa; ja

Or. es

Perustelu

Pysyvinä nurmina pidettävien alojen yhteydessä viljelijän on täytettävä viherryttämistä 
koskeva sitoumus siten, että hän pitää kyseiset alueet hyvässä kunnossa. "Kunnossa 
pitäminen" on siis ymmärrettävä prosessina. Tällä tavoin viljelijä pystyy noudattamaan 
viherryttämistä koskevaa sitoumusta niiden pysyvänä nurmena pidettävien alojen osalta, jotka 
hän ilmoittaa vuosittain ja joiden kunnossa pitämistä koskevan sitoumuksen hän täyttää.

Tarkistus 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi, laidun tai monivuotiset 
viljelykasvit;

Or. en

Tarkistus 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi tai laidun; ja

Or. fr

Tarkistus 1321
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi ja laidun; ja

Or. fr

Tarkistus 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi ja historiallinen laidun; ja

Or. es

Perustelu

On nostettava sitä hehtaarien vähimmäismäärää, joka edellyttää 1 a kohdassa tarkoitettua 
toimenpidettä, koska muussa tapauksessa monimuotoisuudesta aiheutuvat kustannukset voivat 
olla suuremmat kuin sillä alun perin tavoiteltavat säästöt. On myös säädettävä toimenpiteistä 
sellaisia eläintuotantoa harjoittavia tiloja varten, joilla ei ole maatalousmaata.
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Tarkistus 1323
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 – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi ja laidun;

Or. it

Tarkistus 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan olevat
pysyvät nurmialat;

Or. es

Tarkistus 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan olevat
pysyvät nurmialat;

Or. es
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Tarkistus 1326
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä laidun; ja

Or. en

Tarkistus 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan olevat
pysyvät laitumet; ja

Or. en

Tarkistus 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi;

Or. en

Perustelu

Vanhojen laitumien (esimerkiksi aiemmin käyttämättä olleiden niittyjen) ottaminen mukaan 
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saattaisi kasvattaa tukikelpoisen alan määrää huimasti. Tästä seuraisi tukien alentaminen, 
mikä heikentäisi sellaisten tilojen tilannetta, joille markkinatuotos on keskittynyt. Näin ollen 
suorien tukien myöntäminen näille alueille pitäisi sallia vain sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
kyseiset alueet katsotaan arvokkaiksi laidunalueiksi.

Tarkistus 1329
Paolo De Castro

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Viljelijän on säilytettävä tilallaan 
olevat pysyvät viljelmät sillä edellytyksellä, 
että niillä harjoitetaan edelleen 
asianmukaista maanviljelyä; ja

Or. it

Tarkistus 1330
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 – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Viljelijän on säilytettävä tilallaan 
olevat nykyiset pysyvät viljelmät niihin 
liittyvine erityisine 
maatalouskäytäntöineen; tai

Or. it

Tarkistus 1331
Salvatore Caronna

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

b a) Pysyviin viljelmiin on liitettävä 
erityisiä maatalouskäytäntöjä

Or. it

Tarkistus 1332
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

b b) Yli 70 prosenttia siitä on merkittävän 
osan kasvukaudesta kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, eikä tilaa käytetä näiden 
käyttötarkoitusten yhdistelmään.

Or. it

Tarkistus 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava 
maatalousmaallaan luonnonhoitoala.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Teksti vain siirretään a alakohtaan.
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Tarkistus 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava 
maatalousmaallaan luonnonhoitoala.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1335
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava 
maatalousmaallaan luonnonhoitoala.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava 
maatalousmaallaan luonnonhoitoala.

c) viljelijän on toteutettava 
ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä 
ja yleistä ympäristönsuojelun ohjausta.

Or. en

Tarkistus 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
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Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava
maatalousmaallaan luonnonhoitoala.

c) viljelijän on säilytettävä peltoalallaan 
luonnonhoitoala, jos hänellä on yli 20 
hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla; vaihtoehtoisesti viljelijän on 
noudatettava mahdollisimman vähäisen 
maaperän häirinnän ja/tai pysyvän 
maakerroksen periaatetta.

Or. en

Tarkistus 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan
luonnonhoitoala.

c) viljelijällä on oltava peltoalallaan
luonnonhoitoala, jos hänellä on yli 
15 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla.

Or. en

Tarkistus 1339
Seán Kelly, Jim Higgins
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan
luonnonhoitoala.

c) viljelijällä on oltava peltoalallaan
luonnonhoitoala, jos hänellä on yli 
15 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla.

Or. en

Tarkistus 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan 
luonnonhoitoala.

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan 
luonnonhoitoala ja hänen on viljeltävä 
sellaisia kasveja ja sovellettava sellaisia 
käytäntöjä, jotka edistävät 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä; 
viljelijän on edistettävä, ylläpidettävä ja 
tuettava seuraavia: sellaisten 
viljelykasvien ja maatalouskäytäntöjen 
käyttö, jotka sitovat hiilidioksidia ja 
edistävät näin myönteisen hiilitaseen 
saavuttamista; suolaantumisen ja 
eroosion uhkaaman maaperän 
viljelemisen kaltainen ympäristötyö, joka 
hidastaa aavikoitumista sekä sellaiset 
vesivarojen hoitojärjestelmät, jotka 
minimoivat veden käyttöä (alat, joilla 
käytetään tihkukastelua). On myös 
annettava tunnustusta sille ympäristön 
kannalta myönteiselle vaikutukselle, jota 
saadaan suojelualueiden, esimerkiksi 
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kosteikkojen, läheisyydessä viljeltävillä 
kasveilla ja sillä ympäristötyöllä, jota 
tehdään soveltamalla julkisia tai yksityisiä 
hyviä maatalouskäytäntöjä, joiden avulla 
voidaan vähentää esimerkiksi 
lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja 
veden käyttöä.

Or. es

Tarkistus 1341
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan
luonnonhoitoala.

c) viljelijällä on oltava peltoalallaan
luonnonhoitoala, jos hänellä on yli 
15 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla.

Or. en

Tarkistus 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan 
luonnonhoitoala.

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan 
luonnonhoitoala. Tällä maatalousmaalla 
on sallittava muun muassa monivuotisten 
energiakasvien ja/tai valkuaiskasvien 
viljely.
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Or. de

Tarkistus 1343
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava 
maatalousmaallaan luonnonhoitoala.

c) viljelijän on luotava 
maatalousmaalleen ympäristön kannalta 
suotuisa infrastruktuuri.

Or. en

Tarkistus 1344
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Viljelijällä on oltava pellollaan 
kerääjäkasvustoa;

Or. fr

Perustelu

Liian rajallinen luettelo, jossa ei oteta huomioon Euroopan maanviljelyn moninaisuutta, voi 
osoittautua hyvin tehottomaksi, jolloin tiettyjen viljelijöiden tai tiettyjen alueiden kohdalla 
toteutuskustannukset nousevat liian korkeiksi. Viljelijät saattaisivat näin ollen päättää olla 
osallistumatta siihen, ja tämä vaarantaisi toimenpiteen tehokkuuden. Tämän tehokkuuden 
lisäämiseksi on laadittava pitkä toimenpidelista ja jätettävä jäsenvaltiolle ja viljelijälle 
joustovaraa valita se vaihtoehto, joka sopii sille tai hänelle parhaiten.

Tarkistus 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) viljelijän on laadittava ravinteiden 
hallintasuunnitelma;

Or. en

Tarkistus 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

c a) viljelijän on laadittava tilallaan 
ravinteiden hallintasuunnitelma.

Or. en

Tarkistus 1347
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

c a) viljelijän on toteutettava ravinteiden 
hallintasuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 1348
Diane Dodds

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

c a) viljelijän on toteutettava ravinteiden 
hallintasuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

c a) viljelijän on toteutettava ravinteiden 
hallintasuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

c a) viljelijän on laadittava suunnitelma 
resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
29artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) eläintuotantoa harjoittavilla tiloilla, 
joilla ei ole maatalousmaata, viljelijän on 
osoitettava käyttävänsä kestäviä 
ruokintamenetelmiä tai tarvittaessa 
soveltavansa lannan hävityskäytäntöjä, 
joihin liittyy lannan hyödyntäminen 
muiden viljelijöiden tukikelpoisilla 
hehtaareilla.

Or. es

Perustelu

On nostettava sitä hehtaarien vähimmäismäärää, joka edellyttää 1 a kohdassa tarkoitettua 
toimenpidettä, koska muussa tapauksessa monimuotoisuudesta aiheutuvat kustannukset voivat 
olla suuremmat kuin sillä alun perin tavoiteltavat säästöt. On myös säädettävä toimenpiteistä 
sellaisia eläintuotantoa harjoittavia tiloja varten, joilla ei ole maatalousmaata.

Tarkistus 1352
Elisabeth Jeggle

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

Komission teksti Tarkistus

c a) viljelijän on nurmetettava tietty osa 
peltoalasta talvikaudella;

Or. de

Tarkistus 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

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

Komission teksti Tarkistus

c b) viljelijän on huolehdittava maan 
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peitteisyydestä talvella;

Or. en

Tarkistus 1354
Elisabeth Jeggle

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

Komission teksti Tarkistus

c b) viljelijän on hyödynnettävä 
luonnonlaitumia karjan laiduntamiseen;

Or. de

Tarkistus 1355
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

c b) Viljelijän on käytettävä hallitusti 
levitettäviä typpilannoitteita;

Or. fr

Tarkistus 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

c b) viljelijän on laadittava luonnon 
monimuotoisuutta koskeva 
toimintasuunnitelma tai osallistuttava 
yhteiseen biodiversiteettijärjestelmään.
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Or. en

Tarkistus 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

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

Komission teksti Tarkistus

c b) viljelijän on laadittava tilallaan 
energiatehokkuussuunnitelma.

Or. en

Tarkistus 1358
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

c b) viljelijän on toteutettava tilallaan 
energiatehokkuussuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 1359
Diane Dodds

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

Komission teksti Tarkistus

c b) viljelijän on toteutettava tilallaan 
energiatehokkuussuunnitelmaa. 

Or. en
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Tarkistus 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

Komission teksti Tarkistus

c b) viljelijän on toteutettava tilallaan 
energiatehokkuussuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) viljelijän on varmistettava 
maatalousmaansa peitteisyys talvella.

Or. en

Tarkistus 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) viljelijän on varmistettava 
minimaalinen maanmuokkaus, maan 
muokkaamattomuus ja suorakylvö;

Or. en
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Tarkistus 1363
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) viljelijän on toteutettava 
maanhoitosuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 1364
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) viljelijän on toteutettava 
maanhoitosuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) viljelijän on toteutettava 
maanhoitosuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) viljelijän on laadittava suunnitelma 
vesihuollon parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1367
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) viljelijän on perustettava ruoho-, 
kukinta- ja katkaisukaistaleita 
peltolohkoille erityisesti silloin, jos niitä 
voidaan käyttää energiantuotantoon 
biomassa- ja biokaasulaitoksissa tai jos ne 
estävät maaperän eroosiota varsinkin 
rinteissä;

Or. de

Tarkistus 1368
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) Viljelijällä on oltava laiduneläimiä 
kasvukauden aikana;

Or. fr



AM\909517FI.doc 59/176 PE494.483v01-00

FI

Tarkistus 1369
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) viljelijän on toteutettava vedenkäytön 
tehokkuutta koskevaa suunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 1370
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) viljelijän on noudatettava 
maaperänsuojelun hoitosuunnitelmia;

Or. de

Tarkistus 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) viljelijän on laadittava biologista 
monimuotoisuutta koskeva 
toimintasuunnitelma.

Or. en
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Tarkistus 1372
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) viljelijän on huomioitava alueellinen 
joustavuus täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 1373
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) Viljelijän on osallistuttava 
kasvinsuojeluaineiden 
vähentämisohjelmaan;

Or. fr

Tarkistus 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c e) viljelijän on huolehdittava 
vesihuollosta.

Or. en
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Tarkistus 1375
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c e) viljelijän on toteutettava energian tai 
ilmastonsuojelun hallintasuunnitelmia;

Or. de

Tarkistus 1376
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c e) Viljelijällä on oltava laadittuna 
jätevesien käytön optimointisuunnitelma;

Or. fr

Tarkistus 1377
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f) viljelijällä on oltava riistaeläinten 
ruokintapaikkoja peltoaloilla metsien 
reunoilla;

Or. de

Tarkistus 1378
Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c f) Viljelijän on osallistuttava 
antibioottien käytön vähentämiseen 
tähtäävään ohjelmaan;

Or. fr

Tarkistus 1379
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c g) Viljelijällä on oltava vihreä peite 
maaperän päällä, sillä muuten se jäisi 
avoimeksi tietyiksi ajanjaksoiksi vuoden 
aikana.

Or. fr

Tarkistus 1380
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti erityisvaatimusten laatimiseksi 
kutakin 1 alakohdassa säädettyä 
toimenpidettä varten sekä uusien 
käytäntöjen käyttöön ottamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion on valittava 1 kohdassa 
annetusta luettelosta kolme toimenpidettä, 
joita viljelijöiden on sen alueella 
noudatettava. Jäsenvaltiot, jotka 
hyödyntävät mahdollisuuden soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla 
tämän asetuksen 20 artiklan 1 kohdan 
nojalla, voivat halutessaan soveltaa eri 
alueilla eri toimenpidevaatimuksia 
alueellisten käytäntöjen ja ilmasto-
olosuhteiden perusteella, kunhan ne 
määrittelevät alueet puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
päätöksestään komissiolle 
1. elokuuta 2013 mennessä. Komissio 
hyväksyy jäsenvaltioiden valitsemat 
toimenpidepaketit samanarvoisia 
ympäristö- ja ilmastotehokkuuden 
perusteita noudattaen sekä ottaen 
huomioon tämän luvun mukaisesti 
valittujen toimenpiteiden ja 
asetuksen (EU) N:o°[...] [RDR] 
29 artiklassa tarkoitettujen maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden 
välisen tasapainon.
Jos komissio ei hyväksy jäsenvaltion 
ilmoittamaa toimenpidepakettia, 
asianomaisen jäsenvaltion viranomaisia 
ja komission yksiköitä kehotetaan 
vaihtamaan tietoa ja perustelemaan 
kantansa sopuratkaisun löytämiseksi. Jos 
komissio katsoo kahden kuukauden 
kuluttua alkuperäisen ilmoituksen 
antamisesta, ettei jäsenvaltion valitsema 
toimenpidepaketti takaa riittävää 
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ympäristön- ja ilmastonsuojelua, se voi 
velvoittaa jäsenvaltion noudattamaan 30, 
31 ja 32 artiklassa mainittuja 
toimenpiteitä ja kyseisiä toimenpiteitä on 
noudatettava kyseisessä jäsenvaltiossa sen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisuuteen perustuva lähestymistapa ei saa vesittää ympäristö- ja ilmastohyötyjä, 
joita suorien tukien viherryttämisellä saavutetaan. Jäsenvaltioille sallitun joustavuuden on 
oltava oikeasuhtaista vastuullisuuden ja selontekovelvollisuuden kanssa. Näin ollen 
komissiota pitäisi kuulla valinnoista, joita jäsenvaltiot tekevät tällä alalla, ja sillä on oltava 
valtuudet varmistaa, että kansalliset valinnat tuottavat samanlaista hyötyä kaikkialla 
unionissa.

Tarkistus 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Myös "viherryttämistä" on 
noudatettava yhdenmukaisesti koko 
EU:ssa, minkä vuoksi viherryttäminen on 
laskettava käyttämällä 27 jäsenvaltiolle 
myönnettyjen suorien tukien vuotuisen 
rahallisen enimmäismäärän ja 
myöhemmin määriteltävän 
prosenttiosuuden mukaisesti sopeutetun 
vuonna 2014 tukikelpoisen viljelysalan 
välistä suhdetta, jotta varmistetaan 
ympäristöarvon yhdenmukaisuus kaikissa 
jäsenvaltioissa vuodesta 2014 alkaen.

Or. pt

Tarkistus 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ne tilat, joiden pinta-alasta vähintään 
80 prosenttia koostuu pysyvästä nurmesta 
tai laitumesta ja jotka täyttävät 1 kohdan 
b alakohdan mukaisen vaatimuksen, 
vapautetaan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
säädettyjen vaatimusten soveltamisesta.

Or. fr

Tarkistus 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja 
ottaen huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen 
(EU) N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten 
soveltamista.

2. Jäsenvaltio tai alue voi ehdottaa 
komissiolle muita ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä 
vaihtoehtona edellisessä kohdassa 
esitetyille toimenpiteille kyseisen 
jäsenvaltion tai alueen tuotantoon ja 
ympäristöön liittyvien erityispiirteiden 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Kehotetaan muuttamaan viherryttämiselementtiä lisäämällä ehdotettujen toimenpiteiden 
joustavuutta ja laajentamalla niiden soveltamisalaa. Viherryttämiseen liittyvien tukien ei 
pitäisi olla pakollisia vaan perustukia täydentäviä. On myös säädettävä mahdollisuudesta 
ehdottaa vaihtoehtoisia uusia viherryttämistoimia, niin että kukin jäsenvaltio tai alue voi 
ehdottaa alueen erityispiirteiden mukaisia toimenpiteitä. Komission olisi tiedotettava näistä 
uusista toimenpiteistä ja hyväksyttävä ne.
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Tarkistus 1385
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua lisätukea viljelijälle, 
joka soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuja
käytäntöjä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan sekä 32 a 
(uusi) ja 32 b (uusi) artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen 
(EU) N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten
soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kahta
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin ja 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten soveltamista.
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Or. en

Tarkistus 1387
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa kahta 1 kohdassa tarkoitetuista 
käytännöistä, jos ne häntä koskevat, ja 
ottaen huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Liian rajallinen luettelo, jossa ei oteta huomioon Euroopan maanviljelyn moninaisuutta, 
saattaa osoittautua hyvin tehottomaksi. Jäsenvaltion olisi voitava valita Euroopan laajuisista 
toimenpiteistä ne, jotka vastaavat parhaiten sen tavoitteita. Muussa tapauksessa on suuri 
vaara, että jotkut viljelijät tai alueet joutuvat vastaamaan liian suurista täytäntöönpanoon 
liittyvistä kustannuksista, minkä vuoksi useat viljelijät eivät osallistu näihin toimenpiteisiin.

Tarkistus 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 

2. Jäsenvaltio voi myöntää kansallisella 
tai alueellisella tasolla tässä luvussa 
tarkoitettua tukea viljelijälle, joka soveltaa 
1 kohdassa tarkoitettua kolmea käytäntöä, 
jos ne häntä koskevat, ja ottaen huomioon 
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noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

30, 31 ja 32 artiklan noudattaminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 
kohdan sekä rahoituskurin, 7 artiklan 
mukaisten lineaaristen vähennysten ja 
asetuksen (EU) N:o [HZR] mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja seuraamusten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1389
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

2. Jäsenvaltio voi myöntää kansallisella 
tai alueellisella tasolla tässä luvussa 
tarkoitettua tukea viljelijälle, joka soveltaa 
1 kohdassa tarkoitettua kolmea käytäntöä, 
jos ne häntä koskevat, ja ottaen huomioon 
30, 31 ja 32 artiklan noudattaminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 
kohdan sekä rahoituskurin, 7 artiklan 
mukaisten lineaaristen vähennysten ja 
asetuksen (EU) N:o [HZR] mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja seuraamusten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua lisätukea viljelijälle, 
joka soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua 
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käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

kolmea käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja 
ottaen huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua lisätukea viljelijälle, 
joka soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua 
kolmea käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja 
ottaen huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
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käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen 
(EU) N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten
soveltamista.

käytäntöjä, jos ne koskevat hänen 
tilaansa, ja ottaen huomioon 30, 31, 32 ja 
32 a artiklan noudattaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin ja 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten soveltamista.

Or. es

Tarkistus 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
käytäntöjä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. es

Tarkistus 1394
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
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soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
käytäntöjä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1395
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne auttavat häntä
parantamaan viljely- ja 
ympäristönhoitokäytäntöjään 1 kohdan 
mukaisesti, ja ottaen huomioon 30, 31 ja 
32 artiklan noudattaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat ja jos ne 
täyttävät hyvää ympäristön hoitoa 
koskevat lisävaatimukset, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. es

Tarkistus 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen 
(EU) N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten
soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia, jos ne häntä koskevat, ja 
ottaen huomioon 29, 30, 31 ja 32 artiklan
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin tai 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31, 32, 32 a, 32 b ja/tai
32 c artiklan noudattaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
käytäntöjä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.
Tätä tukea koskevat asetuksen (EU) N:o 
[HZR] mukaisesti määrätyt vähennykset 
ja seuraamukset eivät saa missään 
tapauksessa ylittää tuen määrää.

Or. es
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Perustelu

Toisen kappaleen lisäämisellä halutaan taata, että viherryttämiseen liittyvien käytäntöjen 
noudattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvia vähennyksiä ja seuraamuksia 
sovelletaan yksinomaan tuen tähän osaan, jotteivät ne vaikuta perustuen määrään.

Tarkistus 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä tukea koskevat asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrätyt 
vähennykset ja seuraamukset eivät saa 
missään tapauksessa ylittää tuen määrää.

Or. es

Tarkistus 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä tukea koskevat asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrätyt 
vähennykset ja seuraamukset eivät saa 
missään tapauksessa ylittää tuen määrää.

Or. es

Tarkistus 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

2 a. Tämän asetuksen kahden 
ensimmäisen soveltamisvuoden aikana 
viljelijöiden on sovellettava vain yhtä 
kolmesta tässä luvussa tarkoitetuista 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisista maatalouskäytännöistä.

Or. fr

Tarkistus 1403
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mahdolliset seuraamukset, joita 
määrätään 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattamatta jättämisestä, voivat olla 
suurempia kuin tässä luvussa tarkoitettu 
tuki. Vaatimusten noudattamatta 
jättämisestä määrätyt vähennykset ja 
seuraamukset on säilytettävä siinä 
jäsenvaltiossa ja sillä alueella, jossa/jolla 
noudattamatta jättäminen on tapahtunut.

Or. en

Perustelu

Viherryttämiseen liittyvä tuki on liitettävä tiukasti perustukeen, koska kaikkien unionin 
rahoitusta saavien viljelijöiden on ehdottomasti noudatettava ympäristönsuojelun 
vähimmäisstandardeja, kun he tuottavat julkisia ympäristöhyödykkeitä eri puolilla unionia.

Tarkistus 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee 
kokonaan tai osittain direktiivin 
92/43/ETY tai direktiivin 2009/147/EY 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla, on 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen, 
jos hän noudattaa tässä luvussa 
tarkoitettuja käytäntöjä siinä määrin kuin 
ne ovat asianomaisella tilalla 
yhteensopivia mainittujen direktiivien 
kanssa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen, jos hän noudattaa 
tässä luvussa tarkoitettuja käytäntöjä 
siinä määrin kuin ne ovat asianomaisella 
tilalla yhteensopivia mainittujen 
direktiivien kanssa.

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, sekä viljelijällä, joka 
saa asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaista maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotukea, on
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen niiden hehtaarien 
osalta, jotka täyttävät nämä ehdot.

Or. es

Tarkistus 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen, jos hän noudattaa 
tässä luvussa tarkoitettuja käytäntöjä 
siinä määrin kuin ne ovat asianomaisella 
tilalla yhteensopivia mainittujen 
direktiivien kanssa.

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, sekä viljelijällä, joka 
saa asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaista maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotukea, on
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen niiden alojen osalta, 
jotka täyttävät nämä ehdot.

Or. es

Perustelu

Natura 2000 -alueella sijaitsevien tilojen tuotantoon sovelletaan tiukkoja rajoituksia, mikä 
merkitsee usein kustannusten kasvamista ja voittojen pienenemistä. Viljelijät, joiden on 
toteutettava maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimia, on täytettävä julkisten 
ympäristöhyödykkeiden tarjoamisen alalla vaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin täydentävät 
vaatimukset.

Tarkistus 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen, jos hän noudattaa 
tässä luvussa tarkoitettuja käytäntöjä 
siinä määrin kuin ne ovat asianomaisella 
tilalla yhteensopivia mainittujen 
direktiivien kanssa.

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, sekä viljelijällä, joka 
saa asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaista maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotukea, on
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen niiden alojen osalta, 
jotka täyttävät nämä ehdot.

Or. es
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Perustelu

Noudatetaan perustetta, että viherryttämistukea on myönnettävä automaattisesti tiloille, 
joiden toimintaan sovelletaan ympäristöön liittyviä rajoituksia.

Tarkistus 1408
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen, jos hän noudattaa 
tässä luvussa tarkoitettuja käytäntöjä 
siinä määrin kuin ne ovat asianomaisella 
tilalla yhteensopivia mainittujen 
direktiivien kanssa.

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla tai 
direktiivin 2000/60/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla suojelualueilla tai kansallisen 
ympäristönsuojelulainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvilla 
suojelualueilla, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Or. en

Tarkistus 1409
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen, jos hän noudattaa 
tässä luvussa tarkoitettuja käytäntöjä 
siinä määrin kuin ne ovat asianomaisella 
tilalla yhteensopivia mainittujen 
direktiivien kanssa.

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen hänen tilansa alan 
mukaan siten kuin tämä ala kuuluu 
direktiivien 92/43/ETY tai 2009/147/EY 
soveltamisalaan.
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Or. fr

Perustelu

Direktiivien 92/43/ETY tai 2009/147/EY soveltamisalaan kuuluvat alat edellyttävät 
ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden kannalta suotuisia käytäntöjä. Tämä koskee 
myös Natura 2000 -alueita viherryttämisen puitteissa, mikä on selkeä merkki YMP:n halusta 
sitoutua edistämään elinympäristöjen ja lajien säilymistä EU:n alueella.

Tarkistus 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen, jos hän noudattaa 
tässä luvussa tarkoitettuja käytäntöjä 
siinä määrin kuin ne ovat asianomaisella 
tilalla yhteensopivia mainittujen 
direktiivien kanssa.

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Or. en

Tarkistus 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio hyväksyy edellisessä 
kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden ja 
alueiden esittämät ehdotukset 
56 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.
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Or. es

Tarkistus 1412
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee 
kokonaan tai osittain Natura 2000 
-verkostoon kuuluvalla alueella tai 
luonnonsuojelualueella, on tämän vuoksi 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Or. pt

Tarkistus 1413
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viljelijät, jotka sitoutuvat tilallaan 
noudattamaan ympäristön edun 
mukaiseksi todettua kansallista ohjelmaa, 
saavat tämän luvun mukaista tukea, jos 
komissio antaa asiasta erityisen 
hyväksynnän.

Or. fr

Tarkistus 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

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

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka täyttää yhden seuraavista 
"automaattisesti vihreän maatalouden" 
perusteista, on automaattisesti oikeus tässä 
luvussa tarkoitettuun tukeen:

– viljelijä kuuluu maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden järjestelmään 
asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaisesti; tai
– viljelijä harjoittaa luonnonmukaista 
maataloutta asetuksen (EU) N:o [...] 
[RDR] 30 artiklan mukaisesti; tai
– viljelijän maatila on saanut komission 
hyväksymän kansallisen 
ympäristösertifiointijärjestelmän 
myöntämän sertifikaatin, jonka mukaan 
maatilan ympäristövaikutus vastaa 
vähintään yhden keskeisen 
viherryttämisperusteen vaikutusta; tai
– viljelijän tukikelpoisesta 
maatalousmaasta 70 prosenttia on 
nurmialueen peitossa.

Or. en

Tarkistus 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka kuuluu johonkin 
seuraavista ryhmistä, on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:



PE494.483v01-00 82/176 AM\909517FI.doc

FI

– viljelijä noudattaa asetuksen (EY) N:o 
834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia; 
– viljelijä on asetuksen (EU) N:o [...] 
[RDR] 29 artiklan mukaisesti säädettyjen 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien 
edunsaaja;
– viljelijän tila sijaitsee Natura 2000 
-alueella;
– viljelijän maatilalla on pääasiassa 
nurmi- ja laidunalueita;
– viljelijä on saanut kansallisen tai 
alueellisen 
ympäristösertifiointijärjestelmän 
myöntämän ympäristösertifikaatin;
– viljelijän tila sijaitsee kansallisesti 
erityisellä alueella (kuten karstialueella, 
kosteikkoalueella tai tulvaniityllä).

Or. en

Tarkistus 1416
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka täyttää yhden seuraavista 
"automaattisesti vihreän maatalouden" 
perusteista, on automaattisesti oikeus tässä 
luvussa tarkoitettuun tukeen:

– viljelijä kuuluu maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden järjestelmään 
asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan tai vastaavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti; tai
– viljelijä kuuluu 
biodiversiteettijärjestelmään kansallisen 
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lainsäädännön mukaisesti; tai
– viljelijä harjoittaa luonnonmukaista 
maataloutta asetuksen (EU) N:o [...] 
[RDR] 30 artiklan mukaisesti; tai
– viljelijän maatila on saanut komission 
hyväksymän kansallisen 
ympäristösertifiointijärjestelmän 
myöntämän sertifikaatin, jonka mukaan 
maatilan ympäristövaikutus vastaa 
vähintään yhden keskeisen 
viherryttämisperusteen vaikutusta; tai
– viljelijän tukikelpoisesta 
maatalousmaasta 70 prosenttia on 
nurmialueen peitossa.

Or. en

Tarkistus 1417
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Johonkin seuraavista ryhmistä kuuluvalla 
viljelijällä on automaattisesti oikeus tässä 
luvussa tarkoitettuun tukeen:

– viljelijä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia;
– asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaisesti tiettyjen 
säädettyjen maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotukien edunsaaja;
– kansallisen tai alueellisen ekologiseen 
arvoon perustuvan sertifiointijärjestelmän 
edunsaaja;
– viljelijä, jonka tukikelpoisesta alasta 
vähintään 50 prosenttia on pysyvää 
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nurmea.

Or. de

Tarkistus 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka kuuluu johonkin 
seuraavista ryhmistä, on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen: –
viljelijän maa-alasta vähintään 

20 prosenttia on metsäalueita;

– viljelijän tukikelpoisesta 
maatalousmaasta 50 prosenttia on 
nurmialueen peitossa;
– viljelijä käyttää varmennetusti vain 
kestäviä viljelymenetelmiä, kuten 
integroituja viljelymenetelmiä.

Or. en

Tarkistus 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 

Viljelijällä, joka kuuluu johonkin 
seuraavista ryhmistä, on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:
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tarkoitettuun tukeen.

– viljelijän viljeltävä peltoala on enintään 
15 hehtaaria; tai
– viljelijän maatalousmaasta yli 
50 prosenttia sijaitsee Natura 2000 
-alueella; tai
– viljelijän maatalousmaasta yli 
50 prosenttia on asetuksen (EU) N:o°[...]
[RDR] 29 artiklassa säädettyjen 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimien 
soveltamisalaan kuuluvia alueita;
– viljelijä noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Jompaan kumpaan seuraavista ryhmistä 
kuuluvalla viljelijällä on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:

viljelijä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, tai
– viljelijä, joka saa asetuksen (EU) N:o
[...] [RDR] 29 artiklan mukaisesti 
säädettyjä maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotukia.
– viljelijä, jonka viljelmillä on erityinen 
ympäristöllinen ja maisemallinen 
merkitys.
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Or. it

Tarkistus 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka kuuluu vähintään yhteen 
seuraavista ryhmistä, on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:

– viljelijä noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia;
– viljelijä noudattaa sellaisia 
riippumattoman tahon tunnustaman 
kansallisen tai alueellisen järjestelmän 
määrittämiä vaatimuksia, jotka ovat 
ympäristön ja ilmaston kannalta 
suotuisia.

Or. en

Perustelu

Sertifioitujen järjestelmien ottaminen mukaan "automaattisesti vihreinä järjestelminä" 
kannustaa kehittämään kyseisiä järjestelmiä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Näin edistetään kestävämpää ja resurssitehokkaampaa 
maataloutta.

Tarkistus 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Jompaan kumpaan seuraavista ryhmistä 
kuuluvalla viljelijällä on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:
viljelijä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, tai
asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaisesti säädettyjen 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien 
edunsaaja
– viljelijä, jolla on maa-alaa, joka on 
pysyvänä nurmena tai pysyvänä 
viljelmänä tai jota käytetään veden alla 
kasvavien kasvien tai palkokasvien 
viljelyyn
– viljelijä, jolla on Natura 2000 -verkoston 
alueella sijaitsevia aloja.

Or. es

Perustelu

On tunnustettava tiettyjen viljelykasvien tai tuotantojärjestelmien todellinen ympäristöarvo; 
ne olisi sisällytettävä viherryttämistuen piiriin ilman tarvetta lisätoimenpiteiden 
toteuttamiseen. Pysyvät nurmet sitovat hiilidioksidia ja torjuvat eroosiota ja aavikoitumista 
sekä edistävät maiseman ylläpitoa. Riisinviljelyllä on merkittävä rooli kosteikkojen kasviston 
ja eläimistön säilyttämisessä, jne.

Tarkistus 1423
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Jompaan kumpaan seuraavista ryhmistä 
kuuluvalla viljelijällä on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:
viljelijä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
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säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, tai

– viljelijä, joka saa asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 39 artiklan 2 kohdan ja/tai 
asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaisesti säädettyjä 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia, 
tai
– viljelijä, joka kuuluu sellaisten 
toimenpiteiden/toimien piiriin, jotka 
sisältyvät kestäviin toimintaohjelmiin 
sovellettaviin ympäristösääntöihin 
yhteisen markkinajärjestelmän 
yhteydessä.
Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti, tai jotka kuuluvat asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 2 kohdan 
ja/tai asetuksen N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaisten maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden 
piiriin, tai jotka kuuluvat sellaisten 
toimenpiteiden/toimien piiriin, jotka 
sisältyvät kestäviin toimintaohjelmiin 
sovellettaviin ympäristösääntöihin 
yhteisen markkinajärjestelmän 
yhteydessä.

Or. it

Tarkistus 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 

Jompaan kumpaan seuraavista ryhmistä 
kuuluvalla viljelijällä on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:
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vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

viljelijä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, tai

– viljelijä, joka saa asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 39 artiklan 2 kohdan ja/tai 
asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaisesti säädettyjä 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia.
– viljelijä, joka noudattaa kestäviin 
toimintaohjelmiin sovellettavia 
ympäristösääntöjä yhteisen 
markkinajärjestelmän yhteydessä tai 
maatalouden ympäristönsuojelusääntöjä 
tai kansallisella tasolla hyväksyttyjä 
sääntöjä.

Or. it

Tarkistus 1425
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Jompaan kumpaan seuraavista ryhmistä 
kuuluvalla viljelijällä on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen: 
viljelijä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, tai

– asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
39 artiklan 2 kohdan ja/tai (EU) N:o [...] 
[RDR] 29 artiklan mukaisesti säädettyjen 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien 
edunsaaja.

Or. it
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Tarkistus 1426
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Jompaankumpaan seuraavista ryhmistä 
kuuluvalla viljelijällä on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:
– viljelijä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia;

– asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaisesti säädettyjen 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien 
edunsaaja;
– viljelijä, joka viljelee monivuotisten 
kasvien viljelyyn käytettävää maata; tai
– viljelijä tilalla, josta vähintään 
75 prosenttia koostuu pysyvästä nurmesta 
tai peltoalasta alueilla, jotka kuuluvat 
direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan.

Or. bg

Tarkistus 1427
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka noudattaa vähintään yhtä 
a–c kohdassa asetetuista vaatimuksista, 
on automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.
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a) asetuksen (EY) N:o 834/2007 
29 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimukset
b) osallistuminen asetuksen (EU) 
N:o 1698/2005 (maaseudun kehittämistä 
koskeva asetus) 39 artiklan 2 kohdassa tai 
29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteitä koskevaan 
ohjelmaan; se, missä määrin eri 
toimenpiteiden on katettava maatilan 
alueet, määritetään kyseisessä 
ohjelmassa;
c) osallistuminen kolmannen osapuolen 
ylläpitämään maatalouden 
sertifiointijärjestelmään; jäsenvaltio 
määrittää sertifiointijärjestelmän ja 
ilmoittaa siitä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka kuuluu johonkin 
seuraavista ryhmistä, on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:

– viljelijä noudattaa asetuksen (EY) N:o 
834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen 
maatalouden vaatimuksia; tai
– viljelijä noudattaa sellaisia maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimien järjestelmien 
vaatimuksia, jotka menevät 
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viherryttämisvaatimuksia pidemmälle.

Or. en

Tarkistus 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia sekä asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 27 artiklassa säädettyjä 
maatalousalan ympäristösitoumuksia, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeutta asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 27 artiklassa mukaisesti 
myönnettyyn tukeen.

Or. en

Perustelu

Maatalouden ympäristöjärjestelmiä noudattavilla viljelijöillä pitäisi olla oikeus 
viherryttämistä koskevaan tukeen.

Tarkistus 1430
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, ja viljelijällä, jonka 
tukikelpoisesta maatalousmaasta yli 
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[50] prosentilla kasvatetaan heinäkasveja 
tai ne ovat pysyvänä nurmena, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Or. de

Perustelu

Näin tunnustetaan luonnonlaidunten erityinen arvo ilmaston- ja ympäristönsuojelun 
tavoitteiden kannalta.

Tarkistus 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia tai asetuksen (EY) 
N:o 128/2009 liitteessä III säädettyjä 
tuholaisten integroidun torjunnan yleisiä 
periaatteita, on automaattisesti oikeus tässä 
luvussa tarkoitettuun tukeen.

Or. en

Tarkistus 1432
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen. Tätä 
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tunnustamista sovelletaan myös niihin 
viljelijöihin, joiden maatalousmaat 
sijaitsevat jäsenvaltioiden kansallisesti tai 
alueellisesti tunnustamilla 
ympäristönsuojelualueilla, ja 
maatalousmaihin, jotka hyötyvät 
maatalouden ympäristösitoumuksista 
maaseudun kehittämisohjelmien 
puitteissa.

Or. fr

Tarkistus 1433
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EY) N:o 834/2007 
29 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
luonnonmukaisen maatalouden 
mukainen tuotanto;

Or. de

Tarkistus 1434
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Viljelijä, joka noudattaa tilallaan muita 
sellaisia ympäristön kannalta suotuisia 
maatalousjärjestelmiä, jotka edistävät 
merkittävästi torjunta-aineiden käytön 
vähentämistä, maan viljavuuden 
säilyttämistä ja parantamista sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä.
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Or. en

Tarkistus 1435
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, jonka tukikelpoisesta 
maatalousmaasta yli 70 prosenttia on 
nurmialueita, tai viljelijällä, jonka 
maatilalle kansallinen tai alueellinen 
ympäristösertifiointijärjestelmä on 
myöntänyt sertifikaatin, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Or. en

Tarkistus 1436
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, jotka 
täyttävät a, b, c tai d alakohdan mukaiset 
vaatimukset.

Or. de

Tarkistus 1437
James Nicholson, Diane Dodds

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



PE494.483v01-00 96/176 AM\909517FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, jonka 26 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritetystä tukikelpoisesta 
alasta vähintään 75 prosenttia on pysyvää 
nurmialuetta, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Or. en

Perustelu

Maatiloja, joiden alasta vähintään 75 prosenttia on pysyvää nurmialuetta, on pidettävä 
automaattisesti vihreinä. Kyse on pääasiassa nurmitiloista, jotka viljelevät pieniä määriä 
viljaa. Viherryttämisvaatimusten soveltaminen näihin tiloihin lisää nurmen erikoisviljelyä ja 
aiheuttaa kohtuuttomia hallinnollisia kustannuksia.

Tarkistus 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
jäsenvaltio voi päättää myöntää tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
noudattaa kyseisen jäsenvaltion 
määrittämiä ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. 
Kyseisten käytäntöjen ympäristö- ja/tai 
ilmastovaikutusten on vastattava 
1 kohdassa tarkoitettujen käytäntöjen 
vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen ansiosta jäsenvaltiot voivat rahoittaa 1 pilarista yksinkertaistettua 
maatalouden ympäristöjärjestelmää viherryttämistoimenpiteiden vaihtoehtona.
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Tarkistus 1439
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

Viljelijä, jolla on maa-alaa, joka on 
pysyvänä nurmena tai pysyvänä 
viljelmänä tai jota käytetään palkokasvien 
tai riisin viljelyyn, on oikeus tämän luvun 
mukaiseen lisätukeen, ilman että hänen 
tarvitsee noudattaa 1 kohdassa 
tarkoitettuja käytäntöjä kyseisellä alalla.

Or. es

Perustelu

Tunnustetaan tiettyjen viljelykasvien todellinen ympäristöarvo.

Tarkistus 1440
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

Tämä oikeus koskee myös viljelijää, jonka 
maatalousmaat sijaitsevat jäsenvaltioiden 
tunnustamalla kansallisella tai 
alueellisella ympäristönsuojelualueella, ja 
maatalousmaita, jotka hyötyvät 
maaseudun kehittämisohjelmien 
yhteydessä tehdyistä maatalouden 
ympäristösopimuksista.

Or. pt

Tarkistus 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällä tavoin otetaan huomioon myös 
viljelijä, jonka tila sijaitsee kokonaan tai 
osittain direktiivien 92/43/ETY tai 
2009/147/EY soveltamisalaan kuuluvilla 
alueilla, tai viljelijä, joka saa 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukea 
asetuksen (EU) N:o [RDR] 29 artiklan 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

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

Tarkistus 1442
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

maaseudun kehittämistä koskevassa 
ehdotuksessa asetukseksi 
COM(2011)0627/3 olevan 29 artiklan 
mukaisia maatalouden 
ympäristötoimenpiteitä koskevan tuen 
hakija;
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Or. de

Tarkistus 1443
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän luvun mukaiseen tukeen ovat 
oikeutettuja myös tilat, jotka kuuluvat 
yhteisen hoitosuunnitelman piiriin, sillä 
tämä osoittaa, että tilat täyttävät yhteisesti 
1 kohdan mukaiset vaatimukset.

Or. es

Perustelu

Säilytetään yhdenmukaisuus johdanto-osan kappaletta 26 a koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 1444
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

tilat, jotka sijaitsevat vuoristoalueella 
asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 olevan 
18 artiklan mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 1445
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tuotannossa noudatetaan integroidun 
tuotannon viljelyohjeita.

Or. de

Tarkistus 1446
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin,

– joita käytetään luonnonmukaiseen 
tuotantoon asetuksen (EY) N:o 834/2007 
11 artiklan mukaisesti;
– joita asetuksen (EU) N:o [...] [LEV] 
29 artiklan mukaiset maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotuet koskevat;
– jotka ovat kansallisen tai alueellisen 
ekologiseen arvoon perustuvan 
sertifiointijärjestelmän edunsaajia;
– joilla tukikelpoisesta alasta vähintään 
50 prosenttia on pysyvänä nurmena.

Or. de

Tarkistus 1447
Carlo Fidanza

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

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan tilan aloihin, jotka kuuluvat 
mainittujen toimenpiteiden tai 
vaatimusten piiriin.

Or. it

Tarkistus 1448
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan tilan aloihin, jotka kuuluvat 
mainittujen toimenpiteiden tai 
vaatimusten piiriin.

Or. it

Tarkistus 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joilla 
peltoala on alle 15 hehtaaria, joilla yli 
50 prosenttia maatalousmaasta on 
Natura 2000 -alueita tai joita käytetään 
luonnonmukaiseen tuotantoon asetuksen 
(EY) N:o 834/2007 11 artiklan mukaisesti 
tai joilla yli 50 prosenttia 
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maatalousmaasta kuuluu asetuksen (EU) 
N:o°[...] [RDR] 29 artiklan mukaisten 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteiden soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti tai jotka kuuluvat asetuksen 
(EU) N:o [...] [RDR] 29 artiklan
mukaisten maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteiden soveltamisalaan, 
jotka ovat saaneet kansallisen tai 
alueellisen 
ympäristösertifiointijärjestelmän 
myöntämän ympäristösertifikaatin, jotka 
sijaitsevat Natura 2000 -alueella tai jotka 
sijaitsevat kansallisesti erityisillä alueilla.

Or. en

Tarkistus 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
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mukaisesti. mukaisesti tai joilla sovelletaan asetuksen 
(EU) N:o [...] [RDR] 29 artiklan mukaisia 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimia 
tai joita käytetään pysyvien viljelmien, 
palkokasvien tai sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, tai 
ovat Natura 2000 -alueella sijaitsevia 
aloja.

Or. es

Tarkistus 1452
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti, tai jotka kuuluvat asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 2 kohdan 
ja/tai asetuksen N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaisten maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden 
piiriin, tai jotka kuuluvat sellaisten 
toimenpiteiden/toimien piiriin, jotka 
sisältyvät kestäviin toimintaohjelmiin 
sovellettaviin ympäristösääntöihin 
yhteisen markkinajärjestelmän 
yhteydessä.

Or. it

Tarkistus 1453
Giovanni La Via

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

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti, tai jotka kuuluvat asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 2 kohdan 
ja/tai asetuksen N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaisten maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden 
piiriin.

Or. it

Tarkistus 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti tai jotka täyttävät toisen 
alakohdan mukaiset vaatimukset, paitsi 
jos suurin osa (yli 50 %) tilasta koostuu 
aloista, joita käytetään 
luonnonmukaiseen tuotantoon tai joihin 
sovelletaan tiukempia ympäristöehtoja, 
jolloin tukea maksetaan tilan koko 
tukikelpoiselle alueelle.

Or. es

Perustelu

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
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beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

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

Tarkistus 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti tai jotka kuuluvat kansalliseen 
tai alueelliseen sertifiointijärjestelmään, 
jolla edistetään ympäristön- ja 
ilmastonsuojelua.

Or. en

Tarkistus 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Luonnonmukaista viljelyä koskevaa 
poikkeusta sovelletaan ainoastaan niihin 
tilan yksiköihin, joita käytetään 
luonnonmukaiseen tuotantoon asetuksen 
(EY) N:o 834/2007 11 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 1457
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijöiden, jotka täyttävät asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 2 kohdan 
tai asetuksen (EY) N:o […][RDR] 
29 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt 
sitoumukset tai joiden tila on saanut 
kansallisen tai alueellisen 
ympäristösertifiointijärjestelmän 
myöntämän sertifikaatin, katsotaan 
noudattavan yhtä tai useampaa 
1 kohdassa tarkoitetuista asiaan liittyvistä 
maatalouskäytännöistä edellyttäen, että 
nämä sitoumukset ja 
ympäristösertifiointijärjestelmät täyttävät 
seuraavat edellytykset:
a) ne kattavat viljelijän tilan kokonaan 
siltä osin kuin sitä koskee 1 kohdassa 
tarkoitettu asiaan liittyvä käytäntö 
/tarkoitetut asiaan liittyvät käytännöt;
b) ne ovat 1 kohdassa tarkoitettujen 
käytäntöjen kanssa samantyyppisiä; ja
c) ne ovat 1 kohdassa tarkoitettuja 
käytäntöjä laajempia ilmastolle ja 
ympäristölle koituvien hyötyjen osalta.
Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen sertifiointijärjestelmien on 
oltava tehokkaita, puolueettomia ja 
avoimia.

Or. en

Tarkistus 1458
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijöiden, jotka täyttävät asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 2 kohdan 
tai asetuksen (EU) N:o […(RDR] 
29 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt 
sitoumukset tai joiden tila on saanut 
kansallisen tai alueellisen 
ympäristösertifiointijärjestelmän 
myöntämän sertifikaatin, katsotaan 
noudattavan yhtä tai useampaa 
1 kohdassa tarkoitetuista asiaan liittyvistä 
maatalouskäytännöistä edellyttäen, että 
nämä sitoumukset ja 
ympäristösertifiointijärjestelmät täyttävät 
seuraavat edellytykset:
– ne kattavat viljelijän tilan kokonaan 
siltä osin kuin sitä koskee 1 kohdassa 
tarkoitettu asiaan liittyvä käytäntö 
/tarkoitetut asiaan liittyvät käytännöt;
– niiden vaikutukset ovat 1 kohdassa 
tarkoitettujen käytäntöjen kanssa 
samantyyppisiä;
– ne ovat 1 kohdassa tarkoitettuja 
käytäntöjä laajempia ilmastolle ja 
ympäristölle koituvien hyötyjen osalta.
Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen sertifiointijärjestelmien on 
oltava tehokkaita, puolueettomia ja 
avoimia.

Or. en

Perustelu

Tällä pyritään takaamaan viherryttämistoimenpiteiden vaikuttavuus sekä välttämään 
eroavaisuudet viljelijöiden valitsemissa toimenpiteissä.

Tarkistus 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijällä, joka toteuttaa 
asetuksen (EY) N:o [...][RDR] 29 artiklan 
2 kohdan mukaisia maatalouden 
ympäristötoimenpiteitä tai jonka tila on 
saanut kansallisen tai alueellisen 
ympäristösertifiointijärjestelmän 
myöntämän sertifikaatin, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen. 
Ympäristösertifiointijärjestelmien pitäisi 
olla tehokkaita, puolueettomia ja avoimia 
sekä hyödyttää alueellisesti ympäristöä ja
ilmastoa yhtä paljon tai enemmän kuin 
1 kohdassa säädetyt käytännöt.

Or. en

Tarkistus 1460
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltio voi päättää, että 
viljelijällä, joka täyttää yhden tai 
useamman seuraavista perusteista, on 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:
– viljelijä käyttää varmennetusti vain 
kestäviä viljelymenetelmiä;
– viljelijän maatalousmaasta vähintään 
50 prosenttia kuuluu tiettyjen 
maatalouden ympäristöohjelmien 
soveltamisalaan;
– viljelijän maatalousmaasta vähintään 
50 prosenttia sijaitsee Natura 2000 
-alueella, jolla rajoitetaan maataloutta 
ympäristönsuojelutarkoituksessa.
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Or. en

Tarkistus 1461
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltio voi päättää, että 
viljelijällä, joka täyttää yhden tai 
useamman seuraavista perusteista, on 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:
– viljelijä käyttää varmennetusti vain 
kestäviä viljelymenetelmiä;
– viljelijän maatalousmaasta vähintään 
50 prosenttia kuuluu tiettyjen 
maatalouden ympäristöohjelmien 
soveltamisalaan;
– viljelijän maatalousmaasta vähintään 
50 prosenttia sijaitsee Natura 2000 
-alueella, jolla rajoitetaan maataloutta 
ympäristönsuojelutarkoituksessa.

Or. en

Tarkistus 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijällä, joka säilyttää perinteiset 
pienimuotoiset viljelyjärjestelmät 
sellaisissa oliivi-, viini- ja 
hedelmätarhoissa, joissa puut tai 
köynnökset ovat kooltaan standardeja tai 
puolistandardeja, jotka ovat harvaan 
istutettuja, joita ei kastella, joissa 
käytetään vain vähän ravinteita ja joissa 
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aluekasvillisuuden annetaan kasvaa 
vapaasti (ei istutettuna) syksyn ja kevään 
välisenä aikana, on oikeus automaattisesti 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Or. en

Tarkistus 1463
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijällä on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen niiden 
alueiden osalta, joilla viljellään 
monivuotisia viljelykasveja.

Or. en

Tarkistus 1464
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ennen kuin komission ehdotuksen 
yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta, hallinnoinnista ja 
seurannasta annettavaksi asetukseksi 
93 artiklassa annetut säännökset tulevat 
voimaan, viljelijöillä, jotka noudattavat 
tuholaisten integroitua torjuntaa 
koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY 
liitteessä III säädettyjä periaatteita ja 
säännöksiä, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Or. en
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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, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the  Management regulation within 12 months 
starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible  before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.

Tarkistus 1465
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijöillä, jotka osallistuvat 
vähintään yhteen koko tilaa koskevaan 
pinta-alaperusteiseen maatalouden 
ympäristötoimenpiteeseen tai vähintään 
kahteen maatalouden 
ympäristötoimenpiteeseen, joilla on 
vastaavat ilmaston- ja ympäristönsuojelun 
tavoitteet, on automaattisesti myös oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Or. de

Perustelu

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet, jotka maatalousrahasto toteuttaa, ovat 
YMP:n kokonaistavoitteiden kanssa yhdenmukaisia ja voivat olla vastaavia kuin suorien 
tukien viherryttämiseen tähtäävät toimenpiteet. Sertifioitujen maatalouden 
ympäristöohjelmien pitäisi täyttää 29 artiklan ehdot automaattisesti, ilman että perustasoa 
nostettaisiin. Ne ovat monipuolinen, tilakohtaisesti eriytettyjen toimenpiteiden joukko, jonka 
vaatimusten lähtökohtana on viherryttämistoimenpiteiden edellyttäminen.

Tarkistus 1466
Seán Kelly, Jim Higgins
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijällä, jonka tukikelpoisesta 
maatalousmaasta yli 70 prosenttia on 
nurmialueita, tai viljelijällä, jonka 
maatilalle kansallinen tai alueellinen 
ympäristösertifiointijärjestelmä on 
myöntänyt sertifikaatin, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Or. en

Tarkistus 1467
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Luvussa 3 a ja 4 tarkoitetut 
vastaavuusjärjestelmät eivät kuitenkaan 
johda minkäänlaiseen kaksinkertaisen 
tuen muotoon.

Or. fr

Tarkistus 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti ehdoista, joiden perusteella 
2 alakohtaa voidaan soveltaa 
1 alakohdassa tarkoitettuihin 
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sertifiointijärjestelmiin, sen 
varmistamiseksi, että kyseisten 
järjestelmien tuottamat ympäristö- ja 
ilmastohyödyt ovat vähintään yhtä suuria 
kuin 30, 31, 32, 32 a, 32 b ja 
32 c artiklassa säädettyjen toimenpiteiden 
vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Vastaavuuden pitäisi olla perusperiaatteena arvioitaessa sitä, voidaanko 
sertifiointijärjestelmien katsoa täyttävän viherryttämisen ehdot automaattisesti. Tämä on eri 
asia kuin toimenpiteiden luonne tai tyyppi.

Tarkistus 1469
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ilmoitettua tukikelpoista hehtaaria 
kohden, ja sen määrä lasketaan vuosittain 
jakamalla 33 artiklan 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 artiklan 
mukaisesti ilmoitettujen tukikelpoisten 
hehtaarien kokonaismäärällä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1470
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 33 
artiklan 1 kohdan soveltamisesta johtuva 
määrä asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 
artiklan mukaisesti ilmoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1471
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ilmoitettua tukikelpoista hehtaaria 
kohden, ja sen määrä lasketaan vuosittain 
jakamalla 33 artiklan 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 artiklan 
mukaisesti ilmoitettujen tukikelpoisten 
hehtaarien kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
lisätuki myönnetään osuutena suorista 
tuista, joita tila on vuosittain saanut, 
lukuun ottamatta tämän asetuksen 34, 36 
ja 38 artiklassa tarkoitettuja tukia. Jotta 
1 kohdassa tarkoitettu lisätuki voidaan 
rahoittaa, ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuksi osuudeksi on vahvistettu 
30 prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 33 
artiklan 1 kohdan soveltamisesta johtuva 
määrä asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 
artiklan mukaisesti ilmoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään tukena, jonka määrä on 
30 prosenttia perustuesta, jonka ehtona 
on tämän asetuksen III osaston 2 luvussa 
asetettujen vaatimusten täyttäminen.

Or. en

Tarkistus 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 33 
artiklan 1 kohdan soveltamisesta johtuva 
määrä asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 
artiklan mukaisesti ilmoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja se 
maksetaan yksittäiselle viljelijälle 
lisätukena ennalta vahvistettuna 
prosenttiosuutena hänelle maksettavasta 
perustuesta.

Or. en

Tarkistus 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 
33 artiklan 1 kohdan soveltamisesta 
johtuva määrä asianomaisessa 
jäsenvaltiossa 26 artiklan mukaisesti 
ilmoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja kullekin 
viljelijälle maksettava summa vastaa 
kiinteää prosenttiosuutta hänen 
perustuestaan.

Or. es

Perustelu

Yhdenmukaisen määrän soveltaminen viherryttämistukeen voi aiheuttaa epätasapainoa 
viljelijän suorien tukien määrässä. Tämän vaikutuksen lieventämiseksi tähän artiklaan 
ehdotetaan tarkistusta, jonka mukaan viherryttämistuki lasketaan viljelijäkohtaisesti.

Tarkistus 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 33 
artiklan 1 kohdan soveltamisesta johtuva 
määrä asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 
artiklan mukaisesti ilmoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja se 
maksetaan yksittäiselle viljelijälle 
lisätukena ennalta vahvistettuna 
prosenttiosuutena hänelle maksettavasta 
perustuesta.

Or. en

Perustelu

Jos viherryttämiseen myönnetty tuki on kiinteämääräisesti 30 prosenttia kansallisesta 
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enimmäismäärästä, se vaikuttaa suoraan ja äkillisesti suoran tuen määrään yksittäisten 
viljelijöiden tasolla.

Tarkistus 1476
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 33 
artiklan 1 kohdan soveltamisesta johtuva 
määrä asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 
artiklan mukaisesti ilmoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja se 
maksetaan yksittäiselle viljelijälle 
lisätukena ennalta vahvistettuna 
prosenttiosuutena hänelle maksettavasta 
perustuesta.

Or. en

Tarkistus 1477
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 33 
artiklan 1 kohdan soveltamisesta johtuva 
määrä asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 
artiklan mukaisesti ilmoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja se 
maksetaan yksittäiselle viljelijälle 
lisätukena ennalta vahvistettuna 
prosenttiosuutena hänelle maksettavasta 
perustuesta.

Or. en
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Tarkistus 1478
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 33 
artiklan 1 kohdan soveltamisesta johtuva 
määrä asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 
artiklan mukaisesti ilmoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden viljelijälle, 
joka on päättänyt osallistua ilmastolle ja 
ympäristölle suotuisien viljelykäytäntöjen 
tukijärjestelmään, ja sen määrä lasketaan 
vuosittain jakamalla 33 artiklan 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 artiklan 
mukaisesti ilmoitettujen tukikelpoisten 
hehtaarien kokonaismäärällä.

Or. en

Tarkistus 1479
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 33 
artiklan 1 kohdan soveltamisesta johtuva 
määrä asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 
artiklan mukaisesti ilmoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden viljelijälle, 
joka on päättänyt osallistua ilmastolle ja 
ympäristölle suotuisien viljelykäytäntöjen 
tukijärjestelmään, ja sen määrä lasketaan 
vuosittain jakamalla 33 artiklan 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa 26 artiklan 
mukaisesti ilmoitettujen tukikelpoisten 
hehtaarien kokonaismäärällä.
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Or. en

Tarkistus 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 
33 artiklan 1 kohdan soveltamisesta 
johtuva määrä asianomaisessa 
jäsenvaltiossa 26 mukaisesti ilmoitettujen 
tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 
33 artiklan 1 kohdan soveltamisesta 
johtuva määrä tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä, jota varten voidaan 
myöntää III osaston 2 luvussa tarkoitettua 
tukea.

Or. fr

Tarkistus 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 
33 artiklan 1 kohdan soveltamisesta 
johtuva määrä asianomaisessa 
jäsenvaltiossa 26 artiklan mukaisesti 
ilmoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 
33 artiklan soveltamisesta johtuva määrä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa tai 
asianomaisella alueella 26 artiklan 
mukaisesti ilmoitettujen tukikelpoisten 
hehtaarien kokonaismäärällä.

Or. es
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Perustelu

Tukimäärän laskemisessa on otettava huomioon alueellinen soveltaminen ja käytettävä 
viherryttämiselementin laskemisessa 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua alueellista 
enimmäismäärää.

Tarkistus 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu
tuki myönnetään vuotuisena tukena 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 
33 artiklan 1 kohdan soveltamisesta 
johtuva määrä asianomaisessa 
jäsenvaltiossa 26 artiklan mukaisesti 
ilmoitettujen tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärällä.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
tuki myönnetään vuotuisena tukena 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettua 
tukikelpoista hehtaaria kohden, ja sen 
määrä lasketaan vuosittain jakamalla 
33 artiklan soveltamisesta johtuva määrä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa tai 
asianomaisella alueella 26 artiklan 
mukaisesti ilmoitettujen tukikelpoisten 
hehtaarien kokonaismäärällä.

Or. es

Tarkistus 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Johonkin seuraavista ryhmistä 
kuuluvalla viljelijällä on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:
a) viljelijä, jonka tukikelpoisista 
hehtaareista vähintään 20 prosenttia on 
Natura 2000 -alueilla, kansallisilla 
suojelualueilla tai kansallisilla 
vesiensuojelualueilla;
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b) viljelijä, jolla vähintään 50 prosenttia 
on luonnonlaidunta mukaan lukien 
monivuotiset rehualat;
c) viljelijä, jolla on tukikelpoisia 
hehtaareita puolet keskimääräisestä 
pinta-alasta tämän asetuksen liitteen VI 
mukaisesti mutta joka tapauksessa 
enintään 15 hehtaaria peltoalaa.

Or. de

Tarkistus 1484
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 27 artiklassa 
säädettyjä maatalousalan 
ympäristötoimenpiteitä koskevia 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 27 artiklan 
mukaisesti myönnettyyn tukeen.

Or. en

Tarkistus 1485
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos jäsenvaltio päättää 14 artiklan 
1 kohdan nojalla osoittaa enintään 
10 prosenttia kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään maksettavaksi 
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lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
5 artiklassa säädettyjen 
painopistealueiden 1, 4 ja 5 mukaisiin 
maatalouden ympäristötoimenpiteisiin, 
kyseisen jäsenvaltion viljelijöillä on 
kyseisen kalenterivuoden aikana 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Or. en

Tarkistus 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos tässä luvussa tarkoitettuja 
maatalouskäytäntöjä koskevat 
vaatimukset on jo täytetty tai ylitetty 
jollakin alueella, kaikkien viljelijöiden 
katsotaan täyttävän ne kyseisellä alueella. 
Maatalouskäytäntöjen toteuttamista on 
valvottava alueellisesti sen 
varmistamiseksi, että niiden taso pysyy 
vähintään samana. Jos käytäntöjä 
koskevat vaatimukset eivät täyty, on 
suoritettava tarkastuksia sen 
varmistamiseksi, että yksittäiset viljelijät 
noudattavat niitä.

Or. en

Tarkistus 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Viljelijällä, joka noudattaa 
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jäsenvaltioiden asettamia maan 
hoitamista koskevia vaatimuksia, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun lisätukeen.

Or. es

Tarkistus 1488
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Asetuksen 29 artiklan 5 kohdan 
säännöksistä poiketen ne jäsenvaltiot, 
jotka ovat päättäneet toteuttaa tukitasojen 
osittaisen yhdenmukaistamisen 
22 a artiklan mukaisesti, voivat määrittää 
1 kohdassa tarkoitetun tuen määrän 
kiinteänä prosenttiosuutena sellaisten 
tukiosuuksien arvosta, joihin ovat 
oikeutettuja ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisille 
maatalouskäytännöille myönnettävää 
tukea saavat viljelijät. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltio voi vahvistaa enimmäisrajan 
29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen 
määrälle.

Or. it

Tarkistus 1489
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Viljelijällä, jolle myönnetään 
asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan nojalla tukea maatalouden 
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ympäristö- ja ilmastotoimenpiteisiin, on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen. Ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan ainoastaan niihin 
tilan yksiköihin, joita käytetään 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksiin asetuksen (EU) 
N:o [...] [RDR] 29 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Viljelijät, jotka jo toteuttavat II pilarin mukaisia maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteitä, noudattavat ympäristölle ja ilmastolle suotuisia hyvän maatalouden 
käytäntöjä. Näin ollen heitä ei pitäisi vaatia toteuttamaan I pilarin mukaisia 
viherryttämistoimenpiteitä. Jos tila kuuluu kokonaisuudessaan maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumusten soveltamisalaan, sen ei tarvitse toteuttaa viherryttämistoimenpiteitä. Jos 
vain yksi tilan yksiköistä kuuluu kyseisten sitoumusten soveltamisalaan, 
viherryttämistoimenpiteitä on toteutettava niissä yksiköissä, jotka eivät kuulu maatalouden 
ympäristö- ja ilmastositoumusten soveltamisalaan.

Tarkistus 1490
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on kyettävä 
määrittelemään vuotuiset tuet 
tukikelpoista hehtaaria kohti 
puolueettomien ja syrjimättömien 
perusteiden, kuten viljelyalan tyypin 
mukaan.

Or. de

Perustelu

Alueille, joiden kannattavuus vaihtelee (maatalousmaa ja tehoviljelty nurmi verrattuna 
laajaperäiseen laidunmaahan), pitäisi voida myöntää erisuuruisia perustukia ja/tai 
viherryttämistukia. Samansuuruinen tuki saattaisi johtaa suorien tukien huomattavaan 
alueelliseen uudelleen jakautumiseen.



AM\909517FI.doc 125/176 PE494.483v01-00

FI

Tarkistus 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän artiklan 3, 3 a ja 4 kohdan 
säännösten noudattamatta jättämiseen 
liittyvät seuraamukset koskevat vain 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisista maatalouskäytännöistä 
maksettavia tukia.

Or. pt

Tarkistus 1492
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säännöksiä 55 artiklan 
mukaisesti ehdoista, joita sovelletaan 
4 a kohdassa tarkoitettuihin sitoumuksiin 
ja sertifiointijärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Tällä pyritään takaamaan viherryttämistoimenpiteiden vaikuttavuus sekä välttämään 
eroavaisuudet viljelijöiden valitsemissa toimenpiteissä.

Tarkistus 1493
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan määrittää 
tarkemmin 4 a alakohdassa 
tarkoitettuihin sitoumuksiin ja 
sertifiointijärjestelmiin liittyvät ehdot 
käytäntöjen vastaavuuden takaamiseksi 
1 kohdan mukaisesti ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisasti. 

Or. it

Perustelu

Komissiolle siirretään valta määrittää tarkemmin vaatimukset ympäristön 
sertifiointijärjestelmien ja ympäristöystävällisyysvaatimusten vastaavuus ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisasti.

Tarkistus 1494
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä tarkemmin 
4 a alakohdassa tarkoitettuihin 
sitoumuksiin ja sertifiointijärjestelmiin 
liittyvät ehdot käytäntöjen vastaavuuden 
takaamiseksi ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisasti.

Or. it

Tarkistus 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
ympäristöehtoja koskevat yksinkertaistetut 
säännöt tämän luvun mukaista tukea 
saaville viljelijöille.

Or. fr

Tarkistus 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen hyvää ympäristön hoitoa 
koskevat lisävaatimusten eri tyyppien 
määrittelemiseksi tarkemmin sekä muiden 
sellaisten hyvää ympäristönhoitoa 
koskevien lisävaatimusten tyyppien 
mukaan ottamiseksi ja määrittelemiseksi, 
jotka voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Or. es

Tarkistus 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 b. Viljelijällä, joka harjoittaa 
maataloutta jäsenvaltiossa, joka on 
ottanut käyttöön alueellisesti tai 
maanlaajuisesti yhtenäisen tuotannosta 
irrotetun pinta-alatuen ja siten nostanut 
luonnonlaitumen arvoa, on 
automaattisesti oikeus tukeen tämän 
luvun mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 1498
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltiot voivat 5 kohdasta 
poiketen päättää, että 29 artiklan 
mukainen tuki yhdistetään III osaston 
1 luvun mukaiseen 
perustukijärjestelmään. Sen vuoksi on 
sovellettava asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[HO] VI osaston 29 artiklan 1 kohdan 
säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Jos perustuki ja viherryttämistuki yhdistettäisiin, saataisiin kahden tukijärjestelmän sijasta 
yksi järjestelmä. Tämä koskee vastaavasti valvonta- ja seuraamussäännöksiä, kun 
"viherryttämisen ehdot" yhdistettäisiin täydentäviin ehtoihin.

Tarkistus 1499
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti täytäntöönpanosäädöksillä, 
jotta voidaan määrittää tarkemmin 
4 a alakohdassa tarkoitettuihin 
sitoumuksiin ja sertifiointijärjestelmiin 
liittyvät ehdot sen varmistamiseksi, että ne 
ovat ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia.
Sertifiointia edellyttävissä sitoumuksissa 
on otettava huomioon myös ne, jotka 
liittyvät
energiatehokkuuteen;
vesitehokkuuteen;
ravinteiden hallintaan;
maaperän peittämiseen talviaikaan.

Or. it

Tarkistus 1500
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Article 29 a
Asetuksen 20 ja 29 artiklassa säädetty 
mahdollisuus myöntää tukia ilmaston- ja 
ympäristönsuojelun kannalta suotuisille 
maatalouskäytännöille alueellisella 
tasolla voi johtaa sellaisten alueellisten 
viranomaisten ja viljelijäryhmien välisten 
aluesopimusten päättymiseen, joissa on 
noudatettava 33 artiklassa säädettyä 30 
prosentin ylärajaa. Aluesopimukset 
johtavat kattaviin, alueilla yhdessä 
toteutettaviin tukitoimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on paikalliset erityispiirteet 
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ottaen huomioon yhteisten ja mitattavien 
tavoitteiden perusteella parantaa
vesivarojen tilaa, lisätä biologista 
monimuotoisuutta ja parantaa maaperää.

Or. de

Tarkistus 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Viljelyn monipuolistaminen
1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään 
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista 
kolmesta viljelykasvista on kuitenkin 
katettava vähintään 5 prosenttia 
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja 
eri viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1502
Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Viljelyn monipuolistaminen
1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään 
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista 
kolmesta viljelykasvista on kuitenkin 
katettava vähintään 5 prosenttia 
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja 
eri viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

Or. de

Perustelu

Ekologisten toimien toteuttaminen edellyttää alueiden ja toimenpiteiden mukaista eriyttämistä 
eikä peltoaloja saa jättää pois tuotannosta kerralla. Siksi maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden pitäisi keskittyä toiseen pilariin. Maatalousyritysten kilpailukyky ja 
niiden oleellinen merkitys maailmanlaajuisen elintarvikepulan helpottamisessa vähenevät 
huomattavasti. Alueilla, joilla nautakarja vähenee, luonnonlaitumille ei ole vaihtoehtoisia 
käyttötarkoituksia.

Tarkistus 1503
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Viljelyn monipuolistaminen Viljelykierto, viljelyn monipuolistaminen 
ja suojaviljely

Or. en

Tarkistus 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viljelyn monipuolistaminen Viljelyn monipuolistaminen ja viljelykierto

Or. fr

Tarkistus 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viljelyn monipuolistaminen Viljelykierto

Or. en

Tarkistus 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viljelyn monipuolistaminen Viljelykierto
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Or. en

Tarkistus 1507
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään 
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista 
kolmesta viljelykasvista on kuitenkin 
katettava vähintään 5 prosenttia 
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 

1. Jos viljelijällä on 15–50 hehtaaria ja 
enintään 50 hehtaaria peltoalaa, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Jokaisen mainituista 
viljelykasveista on kuitenkin katettava 
vähintään 10 prosenttia peltoalasta. Jos 
viljelijällä on yli 50 hehtaaria peltoalaa, 
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alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään 
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista 
kolmesta viljelykasvista on kuitenkin 
katettava vähintään 5 prosenttia
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla
enintään 70 prosenttia peltoalasta.

peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Pääkasvi ei saa kattaa yli
70 prosenttia peltoalasta eikä kahden 
tärkeimmän kasvin osuus saa olla yli 
95 prosenttia peltoalasta.

Or. it

Tarkistus 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään 
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista 
kolmesta viljelykasvista on kuitenkin 
katettava vähintään 5 prosenttia peltoalasta,
ja pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 10 hehtaaria ja 
enintään 50 hehtaaria peltoalaa, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Jokaisen mainituista 
viljelykasveista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta. Jos 
viljelijällä on yli 50 hehtaaria peltoalaa, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Pääkasvin osuus ei saa olla
enemmän kuin 70 prosenttia peltoalasta 
eikä kahden tärkeimmän kasvin 
yhteenlaskettu osuus saa olla suurempi 
kuin 95 prosenttia peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 1510
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
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(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä useita kasveja.
Kasvinviljelytilalla, jolla on 5–20 
hehtaaria peltoalaa, on viljeltävä 
vähintään kahta eri kasvia. Jokaisen 
mainituista kasveista on kuitenkin 
katettava vähintään 10 prosenttia
peltoalasta. Kasvinviljelytilalla, jolla on yli 
20 hehtaaria peltoalaa, on viljeltävä
vähintään kolmea eri kasvia. Pääkasvin
osuus saa olla enintään 80 prosenttia ja 
kahden tärkeimmän kasvin osuus 
enintään 95 prosenttia peltoalasta.

Or. de

Tarkistus 1511
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään 
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista 
kolmesta viljelykasvista on kuitenkin 
katettava vähintään 5 prosenttia 
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria ja 
enintään 40 hehtaaria peltoalaa, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
viljelykasvia. Pääkasvin osuus saa olla 
enintään 90 prosenttia peltoalasta. Jos 
viljelijällä on yli 40 hehtaaria peltoalaa, 
sillä on viljeltävä vähintään kolmea eri 
viljelykasvia. Pääkasvin osuus ei saa olla 
enemmän kuin 70 prosenttia peltoalasta
eikä kahden tärkeimmän kasvin 
yhteenlaskettu osuus saa olla suurempi 
kuin 95 prosenttia peltoalasta.

Or. en
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Tarkistus 1512
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on vähintään 15 ja 
enintään 30 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla, peltoalalla on viljeltävä 
vähintään kahta eri kasvia. Jokaisen 
mainituista kolmesta viljelykasvista on 
kuitenkin katettava vähintään 10 prosenttia
peltoalasta. Jos viljelijällä on yli 
30 hehtaaria peltoalaa, peltoalalla on 
viljeltävä vähintään kolmea eri kasvia. 
Pääkasvin osuus ei saa olla enemmän
kuin 70 prosenttia peltoalasta eikä kahden 
tärkeimmän kasvin yhteenlaskettu osuus 
saa olla suurempi kuin 95 prosenttia 
peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 

1. Jos viljelijällä on yli 15–20 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
viljelijän on noudatettava vähintään yhtä 
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eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään
70 prosenttia peltoalasta.

seuraavista maatalouskäytännöistä:

a) Kyseisellä peltoalalla on viljeltävä 
vähintään kahta eri kasvia. Jokaisen
mainituista kasveista on kuitenkin 
katettava vähintään 20 prosenttia 
käytettävissä olevasta alasta.

b) Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 3 prosenttia hänen 
peltoalastaan on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. es

Perustelu

Viljelyn monipuolistaminen viljelemällä kolmea kasvia vähintään kolmen hehtaarin aloilla voi 
vaarantaa monen tilan tulevaisuuden. Nämä rajoitukset estävät Espanjassa sellaisten 
ympäristön kannalta suotuisien käytäntöjen soveltamisen, joissa ei käytetä kastelua (viljelyn 
ja kesannoinnin vuorottelu). Kesannoituja aloja on pidettävä viljelykiertoon kuuluvina. Myös 
niiden tilojen tulevaisuus vaarantuu, joilla on 15–20 hehtaaria peltoalaa ja joiden on 
luovuttava yhden kasvilajin viljelemisestä.

Tarkistus 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 

1. Jos viljelijällä on vähintään 5 ja 
enintään 20 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
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viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla, peltoalalla on viljeltävä kahta
eri kasvia. Jos viljelijällä on yli 
20 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä kolmea eri 
kasvia viljelykierrossa. Pääkasvin osuus 
saa olla enintään 70 prosenttia maa-alasta.

Or. en

Tarkistus 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään 
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista 
kolmesta viljelykasvista on kuitenkin 
katettava vähintään 5 prosenttia
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 5 hehtaaria ja 
enintään 20 hehtaaria peltoalaa tai 
maatila sijaitsee kokonaisuudessaan 
epäsuotuisalla alueella, peltoalalla on 
viljeltävä vähintään kahta eri kasvia. 
Jokaisen mainituista viljelykasveista on 
kuitenkin katettava vähintään 10 prosenttia
peltoalasta. Jos viljelijällä on yli 
20 hehtaaria peltoalaa, peltoalalla on 
viljeltävä vähintään kolmea eri kasvia.
Pääkasvin osuus ei saa olla enemmän
kuin 70 prosenttia peltoalasta eikä kahden 
tärkeimmän kasvin yhteenlaskettu osuus 
saa olla suurempi kuin 95 prosenttia 
peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, ja 
pysyvänä nurmena olevia aloja on alle 
75 prosenttia viljelijän tilasta, peltoalalla 
on viljeltävä seuraavia kasveja:

– vähintään kolmea eri kasvia, jos 
peltoalaa on vähintään yli 25 hehtaaria 
tai jos pysyvien nurmien aloja on 
vähintään 50 prosenttia viljelijän tilasta,
– vähintään kahta eri kasvia, jos peltoalaa 
on vähintään yli 25 hehtaaria tai jos 
pysyvien nurmien aloja on vähintään 50–
75 prosenttia viljelijän tilasta,
Viljelmien pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta, lukuun 
ottamatta tilapäisiä nurmia, joiden 
kohdalla ei sovelleta rajoittavaa kynnystä.

Or. fr

Tarkistus 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 

1. Jos viljelijällä on yli 50 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
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merkittävän osan vuodesta kokonaan
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Näistä yksi voi olla kesanto, ja
jokaisen mainituista kasveista on katettava 
vähintään 10 prosenttia peltoalasta.

Or. es

Perustelu

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una  superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

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

Tarkistus 1518
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 50 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia.
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Or. en

Tarkistus 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 35 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

Or. en

Perustelu

Viljelyn monipuolistamista koskevan vaatimuksen alarajana pitäisi olla 35 hehtaaria. Viljelyn 
monipuolistamista ei pitäisi edellyttää tiloilta, joilla viljellään peltokasveja vain pienillä 
alueilla.

Tarkistus 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
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kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
viljelijän on noudatettava vähintään yhtä 
seuraavista maatalouskäytännöistä:

a) Kyseisellä peltoalalla on viljeltävä 
vähintään kahta eri kasvia. Jokaisen 
mainituista kahdesta viljelykasvista on 
kuitenkin katettava vähintään 20 prosenttia 
kyseisestä alasta.

b) Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 3 prosenttia hänen 
peltoalastaan on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotus ei sovellu Euroopan unionin eteläosien viljelyolosuhteisiin.

Tarkistus 1521
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään 
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista 

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria
peltoalaa, peltoalalla on viljeltävä 
vähintään kolmea eri kasvia. Pääkasvi ei 
saa kattaa enemmän kuin 70 prosenttia
peltoalasta eikä kahden tärkeimmän 
kasvin osuus saa olla suurempi kuin 
95 prosenttia peltoalasta.
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kolmesta viljelykasvista on kuitenkin 
katettava vähintään 5 prosenttia
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta.

Or. bg

Tarkistus 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Yhdenkään viljelykasvin osuus ei 
saa olla yli 70 prosenttia peltoalasta.

Or. pt

Tarkistus 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
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merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Jokaisen mainituista kasveista on 
kuitenkin katettava vähintään 20 prosenttia 
kyseisestä alasta.

Or. es

Tarkistus 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria
peltoalaa, eikä sen alasta vähintään 
80 prosenttia käytetä nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta, lukuun ottamatta 
tilapäisiä nurmia, joiden kohdalla ei 
sovelleta rajoittavaa enimmäiskynnystä.

Or. fr

Tarkistus 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Pääkasvin osuus saa olla enintään 
85 prosenttia peltoalasta. Lyhytikäinen 
laidunnurmi on katsottava erilliseksi 
viljelykasviksi. Tämä velvoite ei koske 
maatiloja, joiden maatalousmaasta yli 
50 prosenttia on pysyvää nurmea.

Or. en

Tarkistus 1526
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Kummankin mainituista kahdesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
90 prosenttia peltoalasta. Tämä velvoite ei 
koske maatiloja, joiden maatalousmaasta 
yli 50 prosenttia on pysyvää nurmea.

Or. en
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Tarkistus 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Silloin pääkasvin osuus saa olla 
enintään 75 prosenttia peltoalasta. Loput
peltoalasta on jaettava vähintään yhdelle 
muulle kasville. Nurmi tunnustetaan 
samanarvoiseksi viljelykasviksi.

Or. de

Tarkistus 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 

1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Silloin pääkasvin osuus saa olla 



AM\909517FI.doc 147/176 PE494.483v01-00

FI

viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

enintään 75 prosenttia peltoalasta. Loput
peltoalasta on jaettava vähintään kahdelle 
muulle kasville. Nurmi tunnustetaan 
samanarvoiseksi viljelykasviksi.

Or. de

Tarkistus 1529
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria
peltoalaa, eikä se ole merkittävän osan 
vuodesta kokonaan kesannolla tai 
kokonaan sellaisten kasvien viljelyssä, 
jotka kasvavat veden alla, tai sellaisten 
monivuotisten viljelykasvien viljelyssä, 
kuten hedelmäpuut, marjapensaat ja 
oliivipuut, tai jos viljelijän peltoalasta alle 
50 prosenttia on laidunmaata ja/tai 
viherkesannolla ja/tai monivuotisten 
viljelykasvien viljelyssä, peltoalalla on 
viljeltävä vähintään kolmea eri kasvia.
Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 1530
Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria
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peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia.

Or. en

Tarkistus 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia.

Or. en

Tarkistus 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään 
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista 
kolmesta viljelykasvista on kuitenkin 
katettava vähintään 5 prosenttia 
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria
peltoalaa, peltoalalla on viljeltävä 
vähintään kolmea eri kasvia. Pääkasvin 
osuus saa olla enintään 70 prosenttia 
peltoalasta ja kahden tärkeimmän 
viljelykasvin yhteenlaskettu osuus saa olla 
enintään 95 prosenttia kyseisestä 
peltoalasta.

Or. en
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Tarkistus 1534
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään 
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista 
kolmesta viljelykasvista on kuitenkin 
katettava vähintään 5 prosenttia 
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 10 hehtaaria 
peltoalaa, peltoalalla on viljeltävä 
vähintään kolmea eri kasvia. Pääkasvin 
osuus saa olla enintään 85 prosenttia 
kyseisestä peltoalasta ja kahden 
tärkeimmän viljelykasvin yhteenlaskettu 
osuus saa olla enintään 95 prosenttia 
kyseisestä peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 1535
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 10 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kesannolla tai 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla, peltoalalla on viljeltävä 
viljelykierrossa vähintään neljää eri kasvia 
tai se on jätettävä kesannolle neljänä 
peräkkäisenä vuotena. Jokaisen 
mainituista neljästä viljelykasvista on 
kuitenkin katettava vähintään 10 prosenttia
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 50 prosenttia peltoalasta. Myös 
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kaksivuotiset apilanurmiseokset voidaan 
ottaa mukaan viljelykiertoon, koska ne 
edistävät maaperän viljavuutta ja 
tuottavuutta.

Or. en

Perustelu

Viljelyä monipuolistamalla voidaan luoda elinympäristö hyötyhyönteisille. Tämä taas auttaa 
vähentämään tuholaisten määrää, koska isäntäkasvit eivät ole niin helposti tuholaisten 
saatavilla. Viljelyn monipuolistaminen lisää myös taloudellista vakautta, koska sen avulla 
voidaan alentaa taloudellisia riskejä, vakauttaa maatilan tuloja sekä laajentaa mahdollisten 
viljelykäytäntöjen valikoimaa. Jotta viljelyn kestävästä monipuolistamisesta saatavat 
sosioekonominen hyöty ja ympäristöedut olisivat mahdollisimman suuria, kunkin viljelykasvin 
osuus pitää olla vähintään 10 prosenttia maa-alasta ja pääkasvin osuus saa olla enintään 
50 prosenttia.

Tarkistus 1536
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 10 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kesannolla tai 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla, peltoalalla on viljeltävä 
viljelykierrossa vähintään kolmea eri 
kasvia tai se on jätettävä kesannolle 
kolmena peräkkäisenä vuotena.

Or. en

Tarkistus 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 5 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia tai yhtä viljelykasvia, jos peltoala 
sijaitsee 62. leveyspiirin pohjoispuolella. 
Kummankin mainituista kahdesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 1538
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijän peltoala on suurempi kuin 
liitteessä VI esitetty maatilojen 
keskimääräinen koko, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Jäsenvaltioiden on otettava tämä 
vaatimus vaiheittain käyttöön, jos maa-ala 
on monivuotisten viljelykasvien viljelyssä.
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Or. en

Tarkistus 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijän peltoala on suurempi kuin 
liitteessä VI esitetty maatilojen 
keskimääräinen koko, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Kummankin mainituista kahdesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
90 prosenttia peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 1540
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 

1. Jos viljelijän peltoala on suurempi kuin 
1/3 jäsenvaltioiden maatilojen 
keskimääräisestä koosta, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
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viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta. Tämä velvoite ei 
koske maatiloja, joiden kokonaisalasta yli 
70 prosenttia on pysyvää nurmea.

Or. en

Tarkistus 1541
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijän peltoala on suurempi kuin 
1/3 jäsenvaltioiden maatilojen 
keskimääräisestä koosta, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 



AM\909517FI.doc 155/176 PE494.483v01-00

FI

peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

peltoalaa, eikä sitä käytetä nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kesannolla tai 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla, peltoalalla on viljeltävä 
viljelykierrossa vähintään kolmea eri 
kasvia. Viljelykiertoon on sisällyttävä yksi 
palkokasvi.

Or. en

Tarkistus 1543
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä viljelykierrossa
vähintään kolmea eri kasvia tai se on 
jätettävä kesannolle kolmena 
peräkkäisenä vuotena.

Or. en

Tarkistus 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on toteutettava asianmukaisesti 
viljelykiertoa ja muun muassa jätettävä se 
kesannolle paikallisten ilmasto-, 
maaperä- ja vesiolosuhteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
kokonaan kesannolla tai peltoalasta on 
korkeintaan 70 prosenttia sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka ovat merkittävän 
osan kasvukaudesta veden alla, peltoalalla 
on viljeltävä vähintään kolmea eri kasvia. 
Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

Or. en
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Tarkistus 1546
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. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Viljelykasvilla tarkoitetaan 
"viljelykelpoista kasvilajia". Jokaisen 
mainituista kolmesta viljelykasvista on 
kuitenkin katettava vähintään 5 prosenttia 
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta.

Or. es

Perustelu

(Ensimmäinen lause ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) On myös tarkennettava käsitettä 
"viljelykasvi" siten, että sillä tarkoitetaan viljelyn monipuolistamisen yhteydessä 
"viljelykelpoista kasvilajia".

Tarkistus 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
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viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
50 prosenttia peltoalasta.

Or. fr

Tarkistus 1548
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin,
a) joiden peltoala käytetään merkittävän 
osan vuodesta kokonaisuudessaan 
nurmen tai muiden nurmirehukasvien 
tuotantoon, on kokonaan kesannolla tai 
kokonaan sellaisten viljelykasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, tai 
käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään;
b) joiden tukikelpoisesta maatalousmaasta 
yli 50 prosenttia on nurmen tuotannossa, 
kesannolla tai käytetään näiden 
käyttötapojen yhdistelmään;
c) joilla viljelijä vaihtaa yli 50 prosenttia 
koko maatalousmaastaan muiden 
viljelijöiden kanssa vuosittain, edellyttäen 
että hän todistaa, että hänen 
maatalousmaansa jokaisella 
viljelylohkolla viljellään eri viljelykasvia 
kuin edellisenä kalenterivuonna.

Or. en
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Tarkistus 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin,
– joiden peltoala käytetään yksinomaan 
nurmituotantoon tai muuhun 
rehuntuotantoon, on kokonaisuudessaan 
kesannolla, käytetään merkittävän ajan 
vuodesta kokonaisuudessaan sellaisten 
kasvien viljelyyn, jotka kasvavat veden 
alla, tai käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään;
– joiden tukikelpoisesta maatalousmaasta 
50 prosenttia on laidunmaata ja 
historiallisia laidunalueita tai 
monivuotisten viljelykasvien viljelyssä;
– jotka sijaitsevat 62. leveyspiirin 
pohjoispuolella tai niitä vastaavilla 
alueilla, joilla viljely on erityisen 
hankalaa vallitsevien ilmasto-
olosuhteiden takia.

Or. en

Tarkistus 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin, – joiden peltoala käytetään 
yksinomaan nurmen tai muiden 
nurmirehukasvien tuotantoon, on 
kokonaisuudessaan kesannolla, käytetään 
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merkittävän ajan vuodesta 
kokonaisuudessaan sellaisten kasvien 
viljelyyn, jotka kasvavat veden alla, tai 
käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään;
– joiden peltoala on enintään 
50 hehtaaria ja joiden tukikelpoisesta 
maatalousmaasta yli 50 prosenttia on 
monivuotisten viljelykasvien viljelyssä.

Or. en

Tarkistus 1551
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin,
a) joiden peltoala käytetään merkittävän 
osan vuodesta kokonaisuudessaan 
nurmen tai muiden nurmirehukasvien 
tuotantoon, on kokonaan kesannolla tai 
kokonaan sellaisten viljelykasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, tai 
käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään;
b) joiden tukikelpoisesta maatalousmaasta 
enemmän kuin 75 prosenttia on pysyvänä 
nurmena tai käytetään nurmen tai 
muiden nurmirehukasvien tuotantoon, on 
kesannolla tai käytetään näiden 
käyttötapojen yhdistelmään;
c) joilla viljelijä vaihtaa yli 50 prosenttia 
koko maatalousmaastaan muiden 
viljelijöiden kanssa vuosittain, edellyttäen 
että hän todistaa, että hänen 
maatalousmaansa jokaisella 
viljelylohkolla viljellään eri viljelykasvia 
kuin edellisenä kalenterivuonna;
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d) jotka ovat erikoistuneet vihannesten, 
marjojen, siementen ja/tai hedelmien 
tuotantoon ja/tai joilla käytetään 
kasvihuoneita.

Or. en

Perustelu

Tämä Tarkistus lisää joustavuutta viljelijän näkökulmasta ja mahdollistaa sen, että 
sitoumuksesta loput viisi prosenttia voidaan käyttää useampien kuin yhden viljelykasvin 
tuotantoon. Erikoistuotanto pitäisi jättää soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos: 
– tila kykenee esittämään myönteisen 
läpileikkauksen viljelystä kaikilla 
viljellyillä mailla; tai
– tila harjoittaa monilajista viljelyä tai 
tarhausta ja kykenee osoittamaan 
karjantuotantolaitoksensa olevan 
sellainen, että se korostaa tilan viljelmien 
arvoa.
Niillä tiloilla, joilla tilapäisen nurmen tai 
palkokasviviljelmiksi käytettävien 
nurmien osuus on vähintään 
10 prosenttia viljellystä maasta, vaaditaan 
vain kaksi erilaista viljelmää.

Or. fr

Tarkistus 1553
Jean-Paul Gauzès
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
tiloihin, jos:
– laiduntamisalan ja/tai viljelyalan osuus 
on yli 70 prosenttia hyödynnettävästä 
maatalousmaasta.
– tila kykenee esittämään myönteisen 
läpileikkauksen viljelystä kaikilla 
viljellyillä mailla, tila harjoittaa 
monilajista viljelyä tai tarhausta ja 
kykenee osoittamaan vähintään yhden 
karjantuotantolaitoksensa olevan 
sellainen, että se korostaa tilan viljelmien 
arvoa. 
Niillä tiloilla, joilla tilapäisen nurmen tai 
palkokasviviljelmiksi käytettävien 
nurmien osuus on vähintään 
10 prosenttia viljellystä maasta, vaaditaan
vain kaksi erilaista viljelmää.

Or. fr

Tarkistus 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin,
– joiden peltoala käytetään yksinomaan 
nurmituotantoon tai muuhun 
rehuntuotantoon, on kokonaisuudessaan 
kesannolla, käytetään merkittävän ajan 
vuodesta kokonaisuudessaan sellaisten 
kasvien viljelyyn, jotka kasvavat veden 
alla, tai käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään;
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– joiden peltoala on enintään 
50 hehtaaria ja joiden tukikelpoisesta 
maatalousmaasta yli 80 prosenttia on 
pysyvänä nurmena tai monivuotisten 
viljelykasvien viljelyssä.

Or. en

Tarkistus 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin,
– joiden peltoala käytetään yksinomaan 
nurmituotantoon tai muuhun 
rehuntuotantoon, on kokonaisuudessaan 
kesannolla, käytetään merkittävän ajan 
vuodesta kokonaisuudessaan sellaisten 
kasvien viljelyyn, jotka kasvavat veden 
alla, tai käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään;
– joiden peltoala on enintään 
50 hehtaaria ja joiden tukikelpoisesta 
maatalousmaasta yli 50 prosenttia on 
pysyvänä nurmena tai monivuotisten 
viljelykasvien viljelyssä.

Or. en

Tarkistus 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin,
– joiden peltoala käytetään yksinomaan 
nurmen (kylvetty tai luontainen) 
tuotantoon tai muuhun rehuntuotantoon, 
on kokonaisuudessaan kesannolla, 
käytetään merkittävän ajan vuodesta 
kokonaisuudessaan sellaisten kasvien 
viljelyyn, jotka kasvavat veden alla, tai 
käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään;
– joiden tukikelpoisesta maatalousmaasta 
enemmän kuin 75 prosenttia on pysyvänä 
nurmena tai monivuotisten viljelykasvien 
viljelyssä, käytetään nurmen tai muiden 
rehukasvien tuotantoon, on kesannolla tai 
käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään.

Or. en

Tarkistus 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin,
– joiden peltoala käytetään pääosin 
nurmentuotantoon tai muuhun 
rehuntuotantoon, jotka ovat 
kokonaisuudessaan kesannolla, joita 
käytetään merkittävän ajan vuodesta 
kokonaisuudessaan veden alla kasvavien 
kasvien viljelyyn tai joita käytetään 
näiden käyttötarkoitusten yhdistelmään; 
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tai
– joiden peltoala on enintään 50 
hehtaaria ja joiden tukikelpoisesta 
maatalousmaasta yli 80 prosenttia on 
pysyvästi nurmena tai historiallisena 
laitumena tai pysyvinä viljelminä.

Or. it

Perustelu

Tarvitaan suurempaa joustavuutta. Ilmaus "kokonaan" on näin ollen korvattu ilmauksella 
"pääosin".

Tarkistus 1558
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin, joiden peltoala käytetään 
yksinomaan nurmentuotantoon tai 
muuhun rehuntuotantoon, jotka ovat on 
kokonaisuudessaan kesannolla, joita 
käytetään merkittävän ajan vuodesta 
kokonaisuudessaan veden alla kasvavien 
kasvien viljelyyn, tai joita käytetään 
näiden käyttötarkoitusten yhdistelmään; 
tai

Or. it

Tarkistus 1559
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

1 a. Jos viljelijällä on alle 10 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan laitumeksi tai 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaisuudessaan kesannolla tai sitä ei 
käytetä monivuotisten viljelykasvien 
viljelyssä tai kokonaisuudessaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, viljelyä on monipuolistettava 
peltoalalla neljän eri kasvin avulla; tähän 
sisältyy palkokasvien viljely vähintään 
5 prosentilla tukikelpoisista hehtaareista.

Or. en

Tarkistus 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin, joiden tukikelpoisesta 
maatalousmaasta enemmän kuin 
70 prosenttia on pysyvänä nurmena tai 
käytetään nurmen tai muiden 
nurmirehukasvien tuotantoon, on 
kesannolla tai käytetään näiden 
käyttötapojen yhdistelmään;

Or. en

Tarkistus 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

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

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin, joiden tukikelpoisesta peltoalasta 
yli kaksi kolmasosaa on lyhytikäisenä 
laidunnurmena tai pysyvänä nurmena tai 
monivuotisten viljelykasvien viljelyssä.

Or. en

Tarkistus 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta, jos 
viljelijä vaihtaa yli 50 prosenttia koko 
maatalousmaastaan muiden viljelijöiden 
kanssa vuosittain, edellyttäen että hän 
todistaa, että hänen maatalousmaansa 
jokaisella viljelylohkolla viljellään eri 
viljelykasvia kuin edellisenä 
kalenterivuonna.

Or. en

Tarkistus 1563
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa 
asetettuja erityisvaatimuksia ei sovelleta 
viljelijään, joka vaihtaa vuosittain 
hehtaareja muiden alueen viljelijöiden 
kanssa ja varmistaa siten monipuolisen 
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viljelyn ja viljelykierron kaikilla 
asianomaisilla alueilla.

Or. en

Perustelu

Erityissäännöksiä tarvitaan, jotta viljelijät voivat erikoistua (halutessaan) yhden kasvin 
viljelyyn mutta varmistaa samalla monipuolisen viljelyn ja viljelykasvien kierron vaihtamalla 
maa-alueita muiden lähialueella toimivien viljelijöiden kanssa.

Tarkistus 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Maatalouden kansallisen rakenteen 
huomioon ottamiseksi jäsenvaltio voi 
mukauttaa 1 kohdassa mainittua 
10 hehtaarin ehtoa liitteessä VI esitetyn 
tilojen keskimääräisen koon mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että 10 hehtaarin vähimmäiskoosta voidaan poiketa kunkin jäsenvaltion 
maatalouden rakenteen mukaisesti.

Tarkistus 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Maatalouden kansallisen rakenteen 
huomioon ottamiseksi jäsenvaltio voi 
mukauttaa 1 kohdassa mainittua 
15 hehtaarin ehtoa ja soveltaa ehtoa, 
jonka mukaan rajana on 20 prosenttia 
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liitteessä VI esitetystä tilojen 
keskimääräisestä koosta.

Or. en

Tarkistus 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen 30 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta tiloihin, joilla 65 prosenttia 
tukikelpoisesta maatalousmaasta on 
pysyvästi nurmena.

Or. de

Tarkistus 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen tämän artiklan 1 kohdasta 
viljelijän katsotaan täyttävän tässä 
artiklassa säädetyt viljelyn 
monipuolistamisen vaatimukset, jos tilan 
maa-alasta vähintään 70 prosenttia on 
pysyvänä nurmena.

Or. en

Perustelu

Viljelijöitä, joiden maa-alasta huomattava osa on pysyvänä nurmena, ei pitäisi syrjiä, koska 
he tuottavat jo merkittävää ympäristöhyötyä pitämällä suuria alueita pysyvänä nurmena. 
Siksi tämän toimenpiteen vaatimuksia pitäisi heidän osaltaan helpottaa.
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Tarkistus 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta 
tiloihin, joiden peltoalasta vähintään 
70 prosenttia on nurmituotannossa.

Or. en

Perustelu

Tilan pitäisi katsoa täyttäneen viljelyn monipuolistamista koskevat vaatimukset, jos 
peltoalasta vähintään 70 prosenttia on yhden vuoden ajan nurmena. Muussa tapauksessa ne 
rikkovat rajoitusta, jonka mukaan pääkasvin osuus voi olla enintään 70 prosenttia, ja niille 
määrätään seuraamuksia liian suuresta nurmituotannosta.

Tarkistus 1569
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämä velvoite ei koske maatiloja, 
joiden kokonaisalasta yli 70 prosenttia on 
pysyvää nurmea.

Or. en

Tarkistus 1570
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

1 a. Jos peltoala on kynnöksellä, 
monivuotisten viljelykasvien viljelyssä, 
poistettu tuotannosta tai kesannolla, se on 
suojeltava suojaviljelyn avulla. 
Tukikelpoista maata ei pitäisi jättää 
kokonaan paljaaksi yli neljäksi viikoksi 
tai erityistapauksissa kahdeksaksi 
viikoksi.

Or. en

Tarkistus 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen tämän artiklan 1 kohdasta 
viljelijän katsotaan täyttävän tässä 
artiklassa säädetyt viljelyn 
monipuolistamisen vaatimukset, jos tilan 
peltoalasta vähintään 25 prosenttia ja 
enintään 70 prosenttia on sellaisten 
välikasvien viljelyssä, jotka eivät ole 
viljakasveja.
Tässä artiklassa 'välikasveilla' 
tarkoitetaan seuraavia kasveja: 
öljypitoiset siemenet ja hedelmät, 
valkuaiskasvit, pellava, vihannekset, 
nurmikasvit ja kesanto.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi syrjiä viljelijöitä, jotka viljelevät sellaisia välikasveja, joiden ympäristöhyöty on jo 
tunnustettu (koska niiden viljelyssä tarvitaan esimerkiksi vähemmän vettä ja lannoitteita). 
Tämän toimenpiteen vaatimuksia olisi siten helpotettava heidän osaltaan.
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Tarkistus 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
1 kohdassa säädetään, peltoalueilla on 
viljeltävä kahta eri viljelykasvia, jos 
kyseisen alueen kasvukausi on alle 
180 päivää.

Or. en

Perustelu

Kolmen viljelykasvin viljelyä koskeva vaatimus on erityisen hankala täyttää alueilla, joilla 
kasvukausi on lyhyt. Kahden kasvin viljely pitäisi siten katsoa riittäväksi kyseisillä alueilla. 
Kasvukauden lyhyys ja tehollisten lämpötilojen alhaisuus pienentävät huomattavasti kyseisillä 
alueilla käytännössä menestyvien kasvien valikoimaa.

Tarkistus 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Viljelijän on harjoitettava 
kiertoviljelyä jokaisella viljelylohkolla, 
lukuun ottamatta pysyvän nurmen tai 
pysyvän laitumen tai monivuotisten 
kasvien viljelylohkoja;

Or. fr

Tarkistus 1574
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tässä artiklassa 'kasvilla' 
tarkoitetaan yhtä kasvia niistä monista 
lajikkeista, jotka on määritelty 
kasviluokituksessa, tai yhtä 
ristikukkaiskasvien, koisokasvien ja 
kurkkukasvien lajikkeisiin kuuluvaa 
viljelmää, samoin kuin kesantoaloja. 
Syys- ja talvikuukausien kasvit ja kevät-
ja kesäkuukausien kasvit on kuitenkin 
huomioitava erillisinä kasveina, vaikka ne 
kuuluisivatkin samoihin lajeihin.

Or. it

Perustelu

Kasvista olisi suotuisampaa laatia kasvilajeihin perustuva määritelmä (lukuun ottamatta 
muutamia puutarha-alan viljelmiä ja vastaavia), joka on joustavampi kuin tähän asetukseen 
sisällytetty rajattu lista.

Tarkistus 1575
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tässä artiklassa tarkoitetaan 
'viljelykasvilla' mitä tahansa lajiketta, 
joka mainitaan viljelykasvien luettelossa 
tai joka kuuluu ristikukkaiskasvien, 
koisokasvien, kurkkukasvien, 
heinäkasvien, puukasvien, kesantokasvien 
tai välikasvien luokkaan. Talvehtivia 
viljelykasveja ja kevätviljelykasveja 
pidetään kuitenkin eri viljelykasveina, 
vaikka kyseessä ovatkin samansukuiset 
kasvit.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää, että 'viljelykasvi' määritellään tässä asetuksessa täsmällisemmin. Myös välikasvit 
pitäisi hyväksyä viljelykasveiksi, koska ne ovat ympäristön kannalta hyvin arvokkaita. On 
myös tärkeää erottaa toisistaan erilaiset heinäkasvit ja siemenvihannekset.

Tarkistus 1576
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tässä artiklassa tarkoitetaan 
'viljelykasvilla' mitä tahansa lajiketta, 
joka mainitaan viljelykasvien luettelossa 
tai joka kuuluu ristikukkaiskasvien, 
koisokasvien, kurkkukasvien tai 
kesantokasvien luokkaan. Talvehtivia 
viljelykasveja ja kevätviljelykasveja 
pidetään kuitenkin eri viljelykasveina, 
vaikka kyseessä ovatkin samansukuiset 
kasvit.

Or. en

Tarkistus 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tämän artiklan soveltamiseksi 
'viljelykasvilla' tarkoitetaan mitä tahansa 
kasvitieteellisessä luokituksessa 
määriteltyä kasvia sekä kesannoitua maa-
alaa.

Or. es
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Perustelu

Koska kesannolla on paljon sekä ympäristöön liittyviä että agronomisia hyötyjä, sitä on 
viljelyn monipuolistamisen vuoksi pidettävä viljelykasvina.

Tarkistus 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tässä artiklassa tarkoitetaan 
'viljelykasvilla' mitä tahansa lajiketta, 
joka mainitaan viljelykasvien luettelossa, 
kesantoa tai lyhytikäistä laidunnurmea.

Or. en

Tarkistus 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tässä artiklassa tarkoitetaan 
'viljelykasvilla' liitteessä V a lueteltuja 
viljelmiä.

Or. en

Tarkistus 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)



PE494.483v01-00 176/176 AM\909517FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tässä artiklassa tarkoitetaan 
'viljelykasvilla' liitteessä V a lueteltuja 
viljelmiä.

Or. en


