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Tarkistus 1581
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja 
eri viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja
eri viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

2. Sen varmistamiseksi, että viljelyn 
monipuolistamista koskevassa 
toimenpiteessä tarkoitettuja 
velvollisuuksia sovelletaan 
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi ja että 
niillä parannetaan ympäristönsuojelua, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti muiden kuin tämän artiklan 
1 b kohdassa lueteltujen viljelykasvien 
lisäämiseksi soveltamisalaan sekä eri 
viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

Or. en



PE494.487v01-00 4/171 AM\909521FI.doc

FI

Tarkistus 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja eri 
viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja eri 
viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi, 
ottaen kuitenkin huomioon, että kesantoa 
on käsiteltävä viljelyä monipuolistavana 
viljelykasvina ja että tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
luonnonhoitoalojen tyypit on määriteltävä 
tarkemmin ja että on lisättävä ja 
määriteltävä muita luonnonhoitoaloja, 
jotka voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa mainitun prosenttiosuuden 
täyttämiseksi.

Or. es

Perustelu

Luettelo viljelykasveista on esitettävä liitteessä. Kesantoa on kuitenkin käsiteltävä 
viljelykasvina.

Tarkistus 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja eri 
viljelykasvien osuuksien tarkan
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja eri 
viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi, 
ottaen kuitenkin huomioon, että kesantoa 
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on käsiteltävä viljelyä monipuolistavana 
viljelykasvina, ja että tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
luonnonhoitoalojen tyypit on määritettävä 
tarkemmin ja on lisättävä ja määriteltävä 
muita luonnonhoitoaloja, jotka voidaan 
ottaa huomioon kyseisessä kohdassa 
mainitun prosenttiosuuden täyttämiseksi.

Or. es

Tarkistus 1585
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja eri 
viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti muiden viljelmätyyppien 
lisäämiseksi 1 b kohtaan siihen jo 
sisällytettyjen ohella ja eri viljelykasvien 
osuuksien tarkan laskentamenetelmän 
vahvistamiseksi.

Or. it

Tarkistus 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja
eri viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin ja maatalouden 
tilanteen määritelmien sekä eri 
viljelykasvien osuuksien tarkan 
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laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1587
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja eri 
viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän 
vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1588
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos peltoalaa viljellään yhdessä 
jonkun toisen henkilön omistaman 
peltoalan kanssa lohkoviljelyjärjestelmän 
mukaisesti, 1 kohdassa säädettyjä 
vaatimuksia sovelletaan siten, että 
järjestelmään kuuluva peltoala katsotaan 
yhdeksi peltoalaksi, joka on yhden 
viljelijän hallinnassa.

Or. en

Tarkistus 1589
Béla Glattfelder
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltio voi vapauttaa viljelijän 
tässä kohdassa säädetyistä velvoitteista, 
jos tämä ei voi täyttää niitä epäsuotuisten 
sääolosuhteiden tai muun 
luonnonmullistuksen takia.

Or. en

Tarkistus 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Pysyvä nurmi

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
nurmena olevat viitealat'.
Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
tarkoitetaan.
2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
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mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, 
jotka koskevat 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetyn pysyvänä nurmena 
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen uudistamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 1591
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Pysyvä nurmi

1. Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä ’pysyvänä 
nurmena olevat viitealat’.
Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
tarkoitetaan.
2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
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mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, 
jotka koskevat 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetyn pysyvänä nurmena 
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen uudistamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

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 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Pysyvä nurmi

1. Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä ’pysyvänä 
nurmena olevat viitealat’.
Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
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tarkoitetaan.
2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, 
jotka koskevat 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetyn pysyvänä nurmena 
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen uudistamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

Or. es

Tarkistus 1593
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Pysyvä nurmi

1. Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
nurmena olevat viitealat'.
Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
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tarkoitetaan.
2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, 
jotka koskevat 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetyn pysyvänä nurmena 
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen uudistamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 1594
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvä laidun

Or. en

Tarkistus 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvä laidun

Or. en

Tarkistus 1596
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvä nurmi ja laidun

Or. en

Tarkistus 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvä nurmi ja laidun sekä monivuotiset 
viljelykasvit 

Or. en

Tarkistus 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvä nurmi tai laidun



AM\909521FI.doc 13/171 PE494.487v01-00

FI

Or. fr

Tarkistus 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvä nurmi ja laidun

Or. it

Tarkistus 1600
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvä laidun ja nurmi

Or. it

Tarkistus 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Lyhytikäinen ja pysyvä nurmi

Or. en

Tarkistus 1602
Robert Dušek
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
nurmena olevat viitealat'.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1603
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
nurmena olevat viitealat'.

Jos maatalousalan osuus on yli 
15 hehtaaria pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina, viljelijän on 
varmistettava, että vähintään 3 prosenttia
hänen 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pysyvät viljelmät, pengerrykset, pensas- ja 
kiviaitojen kaltaiset maisemapiirteet, 
suojakaiteet, veden alla kasvavat 
viljelmät, palkokasvien kaltaiset 
kerääjäkasvit ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. it

Tarkistus 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula



AM\909521FI.doc 15/171 PE494.487v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
nurmena olevat viitealat'.

Jäsenvaltion on varmistettava 
kansallisesti ja alueellisesti, että pysyvänä 
nurmena olevan alueen kokonaispinta-ala 
pysyy samana.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisen taakan keventämiseksi ja valvontaongelmien torjumiseksi pysyvänä nurmena 
olevien alueiden kokoa on parempi tarkastella jäsenvaltion tasolla yksittäisten tilojen sijaan.

Tarkistus 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
nurmena olevat viitealat'.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
lyhytikäisenä ja pysyvänä nurmena 
olevan alueen kokonaispinta-ala pysyy 
samana kansallisella ja alueellisella 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 1606
Hynek Fajmon

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

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa,
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
maatalousmaat, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi, 
pidetään pysyvänä nurmena.

Or. en

Tarkistus 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä ’pysyvänä 
nurmena olevat viitealat’.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pysyvänä nurmena ja laitumena olevien 
alojen pinta-alan ja maatalousalueen 
kokonaispinta-alan välinen suhde pysyy 
samana. Kyseistä velvollisuutta 
sovelletaan kansallisella tai alueellisella 
tasolla.

Or. fr

Tarkistus 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
pysyvänä nurmena olevan alueen osuus 
maatalousmaan kokonaisalasta pysyy 
tietyin rajoituksin samana. Tätä 
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1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

velvollisuutta sovelletaan kansallisesti tai 
alueellisesti.

Or. en

Tarkistus 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
pysyvänä nurmena olevan alueen osuus 
maatalousmaan kokonaisalasta pysyy 
tietyin rajoituksin samana. Tätä 
velvollisuutta sovelletaan kansallisesti tai 
alueellisesti.

Or. en

Perustelu

Vaatimusta pysyvän nurmen säilyttämisestä ei pitäisi soveltaa yksittäisten viljelijöiden 
tasolla, koska se on liian rajoittavaa. Siksi tarkistuksessa ehdotetaan, että säännöstä 
sovelletaan joko kansallisesti tai alueellisesti.

Tarkistus 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa,

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
pysyvänä nurmena olevan alueen osuus 
maatalousmaan kokonaisalasta pysyy 
samana. Tätä velvollisuutta sovelletaan 
kansallisesti tai alueellisesti.
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jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

Or. en

Tarkistus 1611
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka ovat erityisen 
arvokkaita ympäristön, ilmaston tai 
luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Tässä kohdassa 'pysyvällä nurmella' 
tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa annetun määritelmän 
mukaista maata, joka ei ole kuulunut 
viljelykiertoon tai jota ei ole kynnetty 
vähintään kymmeneen vuoteen.

Or. en

Perustelu

Viherryttämistoimenpiteellä pitäisi suojella vain biologisesti kaikkein monimuotoisimpia 
pysyviä laidunmaita.

Tarkistus 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 

Viljelijöiden on pidettävä hyvässä 
maatalous- ja ympäristökunnossa ne
tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
vuosittaisessa hakemuksessa pysyväksi 
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1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä ’pysyvänä nurmena olevat 
viitealat’.

nurmeksi.

Or. es

Perustelu

Pysyvänä nurmena 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 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat
viitealat'.

Viljelijöiden on pidettävä osaksi 
luonnontilassa ja viljelemättöminä tilansa 
alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 osaksi luonnontilassa 
oleviksi ja viljelemättömiksi alueiksi
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'osaksi luonnontilassa olevien 
ja viljelemättömien alueiden viitealat'.

Or. en

Tarkistus 1614
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 

Viljelijöiden on pidettävä osaksi 
luonnontilassa ja viljelemättöminä tilansa 



PE494.487v01-00 20/171 AM\909521FI.doc

FI

hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat
viitealat'.

alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 osaksi luonnontilassa 
oleviksi ja viljelemättömiksi asetuksen 
(EU) N:o [HZ] 74 artiklan 1 kohdan 
mukaisessa hakemuksessa, jäljempänä 
'osaksi luonnontilassa olevien 
viljelemättömien alueiden viitealat'.

Or. en

Tarkistus 1615
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

Jäsenvaltion on pidettävä pysyvänä 
nurmena niitä hehtaarimääriä vastaavat 
alueet, jotka on ilmoitettu hakuvuodelle 
2014 pysyväksi nurmeksi asetuksen (EU) 
N:o [HZ] 74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
nurmena olevat viitealat'.

Or. en

Tarkistus 1616
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
laitumena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2011 pysyväksi 
laitumeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
laitumena olevat viitealat'.
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Or. en

Tarkistus 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä ’pysyvänä nurmena olevat 
viitealat’.

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä tilansa 
alueet, jotka on ilmoitettu hakuvuodelle 
2014 pysyväksi nurmeksi tai laitumeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä ’pysyvänä nurmena tai 
laitumena olevat viitealat’.

Or. fr

Tarkistus 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi ja 
laitumeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
nurmena ja laitumena olevat viitealat'.

Or. it

Tarkistus 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
laitumena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
laitumeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
laitumena olevat viitealat'.

Or. en

Tarkistus 1620
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

1. Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi ja 
laitumeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'nurmena ja 
laitumena olevat viitealat'.

Or. it

Tarkistus 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tai historiallisena laitumena
tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
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asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä ’pysyvänä nurmena olevat 
viitealat’.

hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä ’pysyvänä nurmena olevat 
viitealat’. Tätä varten heidän on 
osoitettava, että heillä on karjaa ja että 
eläintiheys on yksi nautayksikkö yhtä 
nurmena olevaa tukikelpoista hehtaaria 
kohti, tai mikäli karjaa ei ole, heidän on 
osoitettava pitävänsä alaa kunnossa 
esimerkiksi niittämällä tai raivaamalla.

Or. es

Perustelu

On tärkeää luoda yhteys nurmialojen sekä maatalous- ja karjanhoitotoiminnan tai 
tarvittaessa sen vaatimuksen välillä, joka koskee tiettyjen maataloustoimien toteuttamista 
nurmialoilla, jotta voidaan estää näiden alojen pilaantuminen ja käytöstä poistaminen.

Tarkistus 1622
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'. Jos pysyvä nurmi on muutettu 
peltoalaksi vuosina 2011–2014, se on 
kylvettävä uudelleen, jos ympäristösyyt 
tätä edellyttävät.

Or. en

Tarkistus 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ennen vuotta 2004 unioniin liittyneiden 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maa-ala, joka oli niiden vuotta 2003 
koskevien pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä pysyvänä laitumena, 
säilytetään pysyvänä laitumena.
Vuonna 2004 unioniin liittyneiden uusien 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maa-ala, joka oli pysyvänä laitumena 
1. toukokuuta 2004, säilytetään pysyvänä 
laitumena.
Bulgarian ja Romanian on varmistettava, 
että maa-ala, joka oli 1. tammikuuta 2007 
pysyvänä laitumena, säilytetään pysyvänä 
laitumena.
Jäsenvaltiot varmistavat, että 1 kohdassa 
tarkoitettu pysyvän nurmen osuus 
(jäljempänä viiteosuus), ei pienene yli 
kymmentä prosenttia edellisessä kohdassa 
tarkoitettuun viitevuoteen verrattuna.
Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta 
pysyvänä nurmena olevaan maa-alaan, 
joka on tarkoitus metsittää, jos metsitys on 
sopusoinnussa ympäristön kanssa; niitä ei 
sovelleta myöskään joulukuusiviljelmiin 
tai lyhytaikaisesti viljeltäviin 
nopeakasvuisiin lajeihin.

Or. en

Tarkistus 1624
Robert Dušek

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

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
maatalousmaat, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi, 
pidetään pysyvänä nurmena.

Or. en

Tarkistus 1625
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
31 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
pysyvänä nurmena olevan maan osuus 
maatalousmaan kokonaisalasta pysyy 
samana. Tätä velvollisuutta sovelletaan 
kansallisesti tai alueellisesti. 
Viiteosuudeksi määritetään pysyvän 
nurmen osuus viljelijän vuodelle 2014 
ilmoittaman maatalousmaan 
kokonaisalasta.

Or. en

Tarkistus 1626
Juozas Imbrasas

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
pysyvänä nurmena olevan maan osuus 
maatalousmaan kokonaisalasta pysyy 
samana. Tätä velvollisuutta sovelletaan 
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kansallisesti tai alueellisesti. 
Viiteosuudeksi määritetään pysyvän 
nurmen osuus viljelijän vuodelle 2014 
ilmoittaman maatalousmaan 
kokonaisalasta.

Or. en

Tarkistus 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

Viljelijä voi uudistaa pysyvän nurmen. 
Tässä kohdassa 'pysyvällä nurmella' 
tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa annetun määritelmän 
mukaista maa-alaa, joka ei ole kuulunut 
viljelykiertoon vähintään kymmeneen 
vuoteen.

Or. en

Perustelu

Pysyvän nurmen uudistaminen viljelemällä on tärkeä toimenpide, jonka avulla viljelijät voivat 
parantaa nurmikasvien tuottavuutta ja laatua; nurmikasveja käytetään lampaiden sekä liha-
ja maitokarjan rehuna. Näin voidaan myös parantaa maaperän laatua, mikä auttaa 
merkittävästi hillitsemään ilmastonmuutosta.

Tarkistus 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 

Poistetaan.
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vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
tarkoitetaan.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisen taakan keventämiseksi ja valvontaongelmien torjumiseksi pysyvänä nurmena 
olevien alueiden kokoa on parempi tarkastella jäsenvaltion tasolla yksittäisten tilojen sijaan.

Tarkistus 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
tarkoitetaan.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1630
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
tarkoitetaan.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
tarkoitetaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pysyvän nurmen säilyttämistä koskevaa velvoitetta pitäisi soveltaa kansallisella tasolla, koska 
tämänhetkisen järjestelmän mukaan viljelijän on muutettava peltoala takaisin pysyväksi 
nurmeksi, jos viiteosuus laskee alle 10 prosentin rajan.

Tarkistus 1632
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
tarkoitetaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viherryttämistoimenpiteellä pitäisi suojella vain biologisesti kaikkein monimuotoisimpia 
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pysyviä laidunmaita.

Tarkistus 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
tarkoitetaan.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1634
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Pysyvänä laitumena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi laitumeksi
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Or. en

Tarkistus 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Pysyvänä nurmena tai laitumena olevaa 
viitealaa lisätään, jos viljelijällä on 
velvollisuus muuttaa alat takaisin 
pysyväksi nurmeksi tai laitumeksi vuonna 
2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen (EU) N:o 
[HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Or. fr

Tarkistus 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Pysyvänä nurmena ja laitumena olevaa 
viitealaa lisätään, jos viljelijällä on 
velvollisuus muuttaa alat takaisin 
pysyväksi nurmeksi ja laitumeksi vuonna 
2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen (EU) N:o 
[HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Or. it

Tarkistus 1637
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Pysyvänä laitumena ja nurmena olevaa 
viitealaa lisätään, jos viljelijällä on 
velvollisuus muuttaa alat takaisin 
pysyväksi laitumeksi ja nurmeksi vuonna 
2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen (EU) N:o 
[HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.



AM\909521FI.doc 31/171 PE494.487v01-00

FI

Or. it

Tarkistus 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Pysyvänä laitumena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi laitumeksi
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Or. en

Tarkistus 1639
Hynek Fajmon

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

Komission teksti Tarkistus

Viljelijän pitäisi voida uudistaa pysyvää 
nurmimaata viljelemällä. Tässä kohdassa 
'pysyvällä nurmella' tarkoitetaan 
4 artiklan 1 kohdan h alakohdassa 
annetun määritelmän mukaista maa-alaa, 
joka ei ole kuulunut viljelykiertoon 
vähintään kymmeneen vuoteen.

Or. en

Tarkistus 1640
Luís Paulo Alves

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

1 a. Viljelijät, joilla on oliivi-, viini- tai 
hedelmätarhojen kaltaisia pysyviä 
viljelmiä – kastelemattomat pysyvät 
viljelmät pois luettuina –, on sovellettava 
erityisiä maatalouskäytäntöjä, jotka 
vahingoittavat mahdollisimman vähän 
maaperää ja takaavat maanpinnan 
kasvipeitteen.

Or. pt

Tarkistus 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 

Poistetaan.
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ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Jäsenvaltio varmistaa, ettei tässä 
artiklassa tarkoitettu pysyvänä nurmena 
olevan maa-alan osuus laske yli 
kymmentä prosenttia viitevuoden 
osuuteen nähden.

Or. en

Tarkistus 1644
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Jäsenvaltio varmistaa, ettei tässä 
artiklassa tarkoitettu pysyvänä nurmena 
olevan maa-alan osuus laske yli 
kymmentä prosenttia viitevuoden 
osuuteen nähden.

Or. en
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Tarkistus 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Jäsenvaltiot varmistavat, että 
1 kohdassa tarkoitettu pysyvänä nurmena 
tai laitumena olevien alojen suhteellinen 
osuus ei laske yli kymmentä prosenttia 
3 a kohdassa tarkoitettuun edellisen 
vuoden osuuteen (jäljempänä viiteosuus) 
nähden.

Or. fr

Tarkistus 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 8 prosenttia 
osaksi luonnontilassa ja viljelemättömänä 
olevasta viitealastaan muuhun 
käyttötarkoitukseen tämän kuitenkaan 
rajoittamatta ympäristövaikutusten 
arvioinnista (YVA) annetussa asetuksessa 
säädettyjä vaatimuksia. Mainittua rajaa ei 
sovelleta, jos kyseessä on ylivoimainen 
este tai poikkeukselliset olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Jäsenvaltiot takaavat, ettei muutoksia 
tehdä niihin kansallisiin rajoihin, jotka 
koskevat pysyvänä nurmena säilytettäviä 
aloja; jäsenvaltiot myös takaavat, että ne 
alat, jotka ovat pysyvänä nurmena pinta-
alatukien hakupäivänä vuodelle 2011, 
myös pidetään pysyvänä nurmena.

Or. es

Perustelu

Esitetään, että "nurmialojen säilyttämisen" käsite sisällytetään ehdotukseen kansallisella 
tasolla. Jäsenvaltioiden on valvottava asiaa koskevien säännösten mukaisesti, ettei pysyvänä 
nurmena olevien alojen määrä laske alle sen tason, joka jäsenvaltio on velvoitettu 
säilyttämään.

Tarkistus 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen, paitsi jos 
luonnon monimuotoisuuteen ja 
vesiensuojeluun liittyvät syyt estävät 
tämän. Tällä tarkoitetaan maan ottamista 
muuhun käyttötarkoitukseen esimerkiksi 
tulva-alueilla, alueilla, joilla maaperä on 
hyvin hiilidioksidipitoista, suojelualueilla 
tai vesiensuojelun ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelun takia 
arkaluonteisilla alueilla. Maan ottaminen 
muuhun käyttötarkoitukseen edellyttää 
maatalouden ympäristösuunnitelman 
toimittamista tai kirjallisen luvan 
saamista. Mainittua rajaa ei sovelleta, jos 
kyseessä on ylivoimainen este tai 
poikkeukselliset olosuhteet.
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Or. en

Tarkistus 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta pysyvänä nurmena 
olevaan maa-alaan, joka on tarkoitus 
metsittää, jos metsitys on sopusoinnussa 
ympäristön kanssa, eikä
joulukuusiviljelmiin tai lyhytaikaisesti 
viljeltäviin nopeakasvuisiin lajeihin tai jos 
kyseessä on ylivoimainen este tai 
poikkeukselliset olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Pysyvänä nurmena olevan maan metsittämistä ei pidä estää vaatimalla maan pitämistä 
pysyvänä nurmena, jos metsittämisestä ei ole haittaa ympäristölle.

Tarkistus 1650
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä laitumena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este.
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Or. en

Tarkistus 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena tai laitumena olevasta 
viitealastaan muuhun käyttötarkoitukseen. 
Mainittua rajaa ei sovelleta, jos kyseessä 
on ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Or. fr

Tarkistus 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena ja laitumena olevasta 
viitealastaan muuhun käyttötarkoitukseen. 
Mainittua rajaa ei sovelleta, jos kyseessä 
on ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Or. it

Tarkistus 1653
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena ja laitumena olevasta 
viitealastaan muuhun käyttötarkoitukseen. 
Mainittua rajaa ei sovelleta, jos kyseessä 
on ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Or. it

Tarkistus 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä laitumena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Jäsenvaltio voi ottaa enintään 
5 prosenttia pysyvänä nurmena olevasta 
viitealastaan muuhun käyttötarkoitukseen. 
Mainittua rajaa ei sovelleta, jos kyseessä 
on ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.
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Or. en

Tarkistus 1656
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen 1 kohdan 
mukaisesti. Mainittua rajaa ei sovelleta, jos 
kyseessä on ylivoimainen este tai 
poikkeukselliset olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 1657
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

Viljelijän on voitava muuttaa pysyvänä 
nurmena olevaa viitealaa joko tilan sisällä 
tai viljelijöiden kesken maa-alaa 
muuttamatta.
Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
pienennetään, jos alue ei enää täytä 
pysyvän nurmen määritelmää sen takia, 
että se on aiempaa luonnontilaisempi ja 
biologisesti monimuotoisempi.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää, ettei viherryttämistoimenpiteillä estetä alueita muuttumasta 
luonnontilaisemmiksi; se on ympäristölle ja luonnolle vielä suotuisampaa kuin pysyvänä 
nurmena pitäminen. Pysyvä nurmi pitäisi myös säilyttää vain alueilla, joilla siitä on eniten 
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hyötyä ympäristön kannalta. Viljelijöiden on voitava päättää joustavammin tilallaan olevien 
erityyppisten alojen sijainnista.

Tarkistus 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viljelijät, joilla on pysyvää nurmea ja 
joilla on rakenteellinen tarve ottaa maa-
aloja muuhun käyttötarkoituksen, saavat 
tehdä sen, jotta he voivat
a) kylvää uudelleen;
b) kylvää uudelleen toiseen paikkaan 
tilalla.

Or. de

Tarkistus 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos pysyvän nurmen osuus ei laske 
alueella yli viittä prosenttia vuoteen 2014 
verrattuna, kaikkien asianomaisen alueen 
viljelijöiden on katsottava täyttäneen 
1 kohdassa säädetyn vaatimuksen.

Or. en

Perustelu

Pysyvän nurmen osuutta pitäisi valvoa alueellisesti, ja valvontaa pitäisi suorittaa yksittäisten 
viljelijöiden keskuudessa vain, jos kyseinen osuus laskee alueellisesti yli 5 prosenttia. 
Pysyvien nurmien valvominen yksittäisten viljelijöiden tasolla on hallinnollisesti 
kuormittavaa, eikä siitä ole juurikaan hyötyä, jos pysyvän nurmen osuus pysyy alueellisesti 
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vakaana.

Tarkistus 1660
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viljelijän on voitava metsittää 
pysyvänä nurmena oleva viiteala tai 
käyttää sitä lyhytkiertoviljelyyn.

Or. en

Tarkistus 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, 
jotka koskevat 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetyn pysyvänä nurmena 
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen uudistamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1662
Diane Dodds
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, 
jotka koskevat 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetyn pysyvänä nurmena 
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen uudistamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Pysyvän nurmen uudistamistarve riippuu erityisesti kansallisesta tai alueellisesta tilanteesta. 
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Siksi se pitäisi jättää jäsenvaltioiden vastuulle.

Tarkistus 1664
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
1 kohdassa tarkoitettu sallittu raja ylittyy, 
sekä pysyvänä nurmena olevien viitealojen 
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viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

muuttamista maa-alan siirron yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 1666
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
1 kohdassa tarkoitettu sallittu raja ylittyy, 
sekä pysyvänä nurmena olevien viitealojen 
muuttamista maa-alan siirron yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 1667
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
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
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uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä. Tämän artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi komissiolle 
siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti 
pysyvänä nurmena olevan osuuden 
säilyttämistä koskevien sääntöjen 
vahvistamiseksi ja erityisesti sen 
varmistamiseksi, että kyseinen osuus 
säilytetään tarvittavilla toimenpiteillä ja 
että viljelijä noudattaa velvollisuuksiaan 
ja esimerkiksi muuttaa maa-alan takaisin 
pysyväksi nurmeksi, jos pysyvänä 
nurmena olevan alueen osuus pienenee.

Or. en

Tarkistus 1668
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä. Tämän artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi komissiolle 
siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti 
pysyvänä nurmena olevan osuuden 
säilyttämistä koskevien sääntöjen 
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vahvistamiseksi ja erityisesti sen 
varmistamiseksi, että kyseinen osuus 
säilytetään tarvittavilla toimenpiteillä ja 
että viljelijä noudattaa velvollisuuksiaan 
ja esimerkiksi muuttaa maa-alan takaisin 
pysyväksi nurmeksi, jos pysyvänä 
nurmena olevan alueen osuus pienenee.

Or. en

Tarkistus 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, 
jotka koskevat 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetyn pysyvänä nurmena 
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen uudistamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu osuus 
vahvistetaan vuosittain viljelijöiden 
kyseisen vuoden osalta ilmoittamien 
alojen perusteella.

Or. fr

Tarkistus 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
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mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat pysyvänä nurmena olevien alojen 
säilyttämistä, sen takaamiseksi, että niillä 
alueilla, joilla pysyvänä nurmena olevien 
alojen kansallisessa seurannassa on 
todettu, että näiden alojen osuus 
pienenee, viljelijät toteuttavat pysyvänä 
nurmena olevien alojen säilyttämistä 
koskevia toimenpiteitä, joita ovat muun 
muassa sitovat viljelijäkohtaiset 
velvoitteet, esimerkiksi velvollisuus 
muuttaa aloja takaisin pysyväksi 
nurmeksi.

Or. es

Perustelu

Viljelijät toteuttavat toimenpiteitä, kun todetaan, että kansallisella tasolla pysyvänä nurmena 
olevien alojen määrä laskee alle vahvistettujen rajojen.

Tarkistus 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat pysyvänä nurmena olevan 
viitealan ylläpitämistä, erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pysyvän nurmen 
osuus säilytetään tarvittavilla 
toimenpiteillä ja että viljelijä noudattaa 
velvollisuuksiaan, joissa edellytetään 
esimerkiksi maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi, jos pysyvänä 
nurmena olevien alueiden osuus pienenee.

Or. en
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Tarkistus 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat pysyvänä nurmena olevan alan
suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista ja maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi.

Or. en

Tarkistus 1673
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat lyhytikäisenä tai pysyvänä 
nurmena olevan alan suurentamista, 
lyhytikäisen tai pysyvän nurmen 
uudistamista ja maatalousmaan 
muuttamista takaisin lyhytikäiseksi tai 
pysyväksi nurmeksi.

Or. en
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Tarkistus 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena ja laitumena
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen ja laitumen uudistamista, 
maatalousmaan muuttamista takaisin 
pysyväksi nurmeksi ja laitumeksi silloin 
kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
ja laitumena olevien viitealojen 
muuttamista maa-alan siirron yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 1675
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä laitumena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän laitumen
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi laitumeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä laitumena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
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yhteydessä. yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä laitumena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän laitumen
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi laitumeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä laitumena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena ja laitumena
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen ja laitumen uudistamista, 
maatalousmaan muuttamista takaisin 
pysyväksi nurmeksi ja laitumeksi silloin 
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ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
ja laitumena olevien viitealojen 
muuttamista maa-alan siirron yhteydessä.

Or. it

Tarkistus 1678
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä laitumena ja nurmena
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
laitumen ja nurmen uudistamista, 
maatalousmaan muuttamista takaisin 
pysyväksi laitumeksi ja nurmeksi silloin 
kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä
laitumena ja nurmena olevien viitealojen 
muuttamista ja maa-alan siirron 
yhteydessä.

Or. it

Tarkistus 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 



PE494.487v01-00 52/171 AM\909521FI.doc

FI

säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä. Jäsenvaltio voi 
määrittää pysyvän nurmen suojelun 
perustason, johon vaikuttaa orgaanisten 
aineiden määrä kyseisen jäsenvaltion 
maaperässä.

Or. en

Tarkistus 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viiteosuus määritetään seuraavasti:
a) Pysyvänä nurmena ja laitumena oleva 
ala on alue, jonka viljelijä on ilmoittanut 
pysyväksi nurmeksi ja laitumeksi 
vuonna 2010.
b) Koko maatalousmaa on viljelijöiden 
vuonna 2010 ilmoittama koko 
maatalousmaa.

Or. fr

Tarkistus 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
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Pysyvät viljelmät
Investointeihin ja laitteiden 
kunnostamiseen liittyvien tavanomaisten 
tarpeiden ohella viljelijät takaavat
pysyvien viljelmien säilymisen tilallaan.

Or. it

Tarkistus 1682
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Pysyvät viljelmät

1. Viljelijät, joiden tilalla on pysyviä 
viljelmiä 4 kohdan g alakohdan 
mukaisesti ja jotka soveltavat 
jäsenvaltiossa määritettyjä 
maatalouskäytäntöjä.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti erityisten 
maatalouskäytäntöjen perusteiden 
määrittämiseksi 1 kohdan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Pysyvän nurmen ja laitumen osuus
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1. Jos 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
suhteellisen osuuden huomataan 
pienentyvän, asianomainen jäsenvaltio 
velvoittaa viljelijää olemaan käyttämättä 
pysyvänä nurmena ja laitumena olevaa 
alaa muuhun tarkoitukseen ilman 
ennakkolupaa.
2. Jos 31 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
velvollisuutta ei ole mahdollista täyttää, 
asianomainen jäsenvaltio velvoittaa 
1 kohdassa säädettyjen kansallisten ja 
alueellisten toimenpiteiden lisäksi 
viljelijän palauttamaan pysyväksi 
nurmeksi ja laitumeksi alat, jotka ovat 
aiemmin olleet pysyvänä nurmena ja 
laitumena ja jotka on otettu sittemmin 
muuhun käyttöön.

Or. fr

Tarkistus 1684
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
31 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 b artikla
Nurmimaan säännöllinen kääntäminen

Viljelijä voi kääntää pysyvänä nurmena ja 
laitumena olevilla aloilla maan 
uudelleenistuttamista varten perinteisen 
menetelmän ja toteuttamistiheyden
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
32 artikla
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Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Luonnonhoitoalat
1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena 
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat 
esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin 
sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Or. es

Perustelu

Yhdistetään viljelyn monipuolistamista ja luonnonhoitoaloja koskevat toimenpiteet 29 artiklaa 
koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Luonnonhoitoalat
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1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena 
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat 
esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin 
sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Viherryttämistoimenpiteiden pitäisi kuulua yhteisen maatalouspolitiikan II pilariin suorien 
tukien sijasta.

Tarkistus 1687
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Luonnonhoitoalat
1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena 
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat 
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esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin 
sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

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 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Luonnonhoitoalat
1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena 
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat 
esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 
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25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin 
sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Viherryttämistoimenpiteiden pitäisi kuulua yhteisen maatalouspolitiikan II pilariin suorien 
tukien sijasta.

Tarkistus 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Luonnonhoitoalat
1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena 
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat 
esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
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mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin 
sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Or. es

Tarkistus 1690
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luonnonhoitoalat Ekologinen infrastruktuuri

Or. en

Tarkistus 1691
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena 
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat 
esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 2 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat sekä osaksi luonnontilassa olevat ja 
viljelemättömät alueet pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat. Näihin alueisiin voi 
kuulua 25 artiklan 2 kohdan nojalla 
tukikelvottomia aloja edellyttäen, että 
kyseiset alat mainitaan tukihakemuksessa 
ja ne edistävät ympäristötavoitteiden tai 
muiden hyödyllisten tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 2 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 



AM\909521FI.doc 61/171 PE494.487v01-00

FI

ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat. ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 2 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. de

Tarkistus 1695
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat. 

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 2,5 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, kuten aidat 
ja kiviaidat, suojakaistat, typpeä sitovat 
kasvit ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat
sekä hiilidioksidia sitovat kasvit.
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Or. lv

Tarkistus 1696
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Silloin, kun tukikelpoista 
maatalousmaata on yli 20 hehtaaria,
viljelijän on varmistettava, että vähintään 
3 prosenttia hänen 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, pensas- ja kiviaitojen 
kaltaiset maisemapiirteet, suojakaistat, 
typpeä sitovilla kasveilla kylvetyt alat,
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat, 
alueet, joille on istutettu mesikasveihin 
kuuluvia pensaita ja puita, ja 
intensiivisesti viljellyt alueet.

Or. bg

Tarkistus 1697
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
peltoalaa, hänen on pidettävä 3 prosenttia 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena ja laitumena olevat alat sekä 
monivuotisten viljelykasvien viljelyalat 
pois luettuina – luonnonhoitoalana, 
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ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, peltojen 
laidat, pensasrivit, sisäiset vesiväylät, 
suojakaistat, typpeä sitovilla kasveilla 
kylvetyt alat, lyhytkiertoviljelyyn käytetyt 
alat, lyhytikäinen nurmi ja 25 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat. Kyseisten 
alueiden sisällyttäminen 
luonnonhoitoalaan ei estä myöntämästä 
näille toimenpiteille tukea asetuksen (EU) 
N:o [...] [RDR] nojalla.

Or. en

Tarkistus 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
peltoalaa, hänen on pidettävä 3 prosenttia 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena ja laitumena olevat alat pois 
luettuina – luonnonhoitoalana, jollaista 
ovat esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, peltojen laidat, 
pensasrivit, sisäiset vesiväylät, 
suojakaistat, typpeä sitovilla kasveilla 
kylvetyt alat, lyhytkiertoviljelyyn käytetyt 
alat, lyhytikäinen nurmi ja 25 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat. Kyseisten 
alueiden sisällyttäminen 
luonnonhoitoalaan ei estä myöntämästä 
näille toimenpiteille tukea asetuksen (EU) 
N:o [...] [RDR] nojalla.

Or. en
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Tarkistus 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
peltoalaa, hänen on varmistettava, että 
vähintään 3 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, pensas- ja kiviaitojen 
kaltaiset maisemapiirteet, suojakaistat, 
typpeä sitovilla kasveilla kylvetyt alat, 
lyhytkiertoviljelyyn käytetyt alat ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
Kyseisten alueiden sisällyttäminen 
luonnonhoitoalaan ei estä myöntämästä 
näille toimenpiteille tukea asetuksen (EU) 
N:o ... (maaseudun kehittäminen) nojalla.

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen maatalous on luonnostaan ekologista. Kestävien ja turvallisten sekä lähellä 
tuotettujen elintarvikkeiden toimittaminen eurooppalaisille kuluttajille on huomattavasti 
ekologisempaa kuin se, että turvataan elintarvikkeiden saanti kaukaisilla alueilla toimivilta 
suuryrityksiltä. Pienimuotoinen viljely perhetiloilla on sellaisenaan ympäristöystävällistä, ja 
se pitäisi myös tunnustaa.

Tarkistus 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 1. Kun tukikelpoisen maatalousmaan 
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vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

pinta-ala on yli 20 hehtaaria, viljelijän on 
varmistettava, että vähintään 3 prosenttia
hänen 25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat, palkokasviviljelmät, pysyvät 
nurmet, pysyvät viljelmät, veden alla 
kasvavien kasvien viljelmät, Natura 2000 
-alueella sijaitsevat alat, tilat, joilla 
toteutetaan maatalouden ympäristö- tai 
ilmastotoimenpiteitä, ja 25 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. es

Tarkistus 1701
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
tukikelpoista maatalousmaata, hänen on
varmistettava, että vähintään 3 prosenttia 
hänen 25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena, historiallisena laitumena ja 
31 a artiklan 1 kohdassa olevan 
määritelmän mukaisina pysyvinä 
viljelminä olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, pensas- ja 
kiviaitojen kaltaiset maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. en
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Tarkistus 1702
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos tukikelpoinen viljelyala – pysyvänä 
nurmena olevat alat pois luettuina – on yli 
20 hehtaaria, viljelijän on varmistettava, 
että vähintään 3 prosenttia hänen 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. de

Tarkistus 1703
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
tukikelpoista maatalousmaata, hänen on 
varmistettava, että vähintään 3 prosenttia
hänen 25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. en
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Perustelu

Ei ole osoitettu, että luonnonhoitoala edistäisi luonnon monimuotoisuutta enemmän, jos osuus 
on 7 prosenttia 3 prosentin sijaan. Siksi on parempi pitää vaadittu osuus pienempänä, jotta 
tukikelpoinen maatalousmaa käytettäisiin varmasti mahdollisimman tehokkaasti.

Tarkistus 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Kun tukikelpoisen maatalousmaan 
pinta-ala on yli 20 hehtaaria, viljelijän on 
varmistettava, että vähintään 3 prosenttia
hänen 25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. es

Perustelu

Kolmea prosenttia pidetään riittävänä.

Tarkistus 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 

1. Silloin kun maatalousmaata on yli 
15 hehtaaria pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina, viljelijän on 
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hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

varmistettava, että vähintään 3 prosenttia
hänen 25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi
kesantoalat, pysyvät viljelmät,
pengerrykset, pensas- ja kiviaitojen 
kaltaiset maisemapiirteet, suojakaiteet, 
veden alla kasvavat viljelmät merkittävän 
osan kasvukaudesta, palkokasvien 
kaltaiset kerääjäkasvit ja 25 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. it

Tarkistus 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Silloin kun tukikelpoista 
maatalousmaata on yli 5 hehtaaria, 
viljelijän on varmistettava, että vähintään 
3 prosenttia hänen 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena, 
historiallisena laitumena, veden alla 
olevina viljelminä ja pysyvinä viljelminä
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, pensas- ja 
kiviaitojen kaltaiset maisemapiirteet, 
suojakaistat, typpeä sitovilla kasveilla 
kylvetyt alat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. it

Tarkistus 1707
Christa Klaß
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 3 prosenttia hänen 
tukikelpoisista hehtaareistaan on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja metsitetyt alat. Jos 
paikallisten viranomaisten ja 
viljelijäryhmän välillä on tehty 29 artiklan 
mukaisesti aluesopimus, osuus voi olla 
3 prosenttia sopimuksen kohteena 
olevasta koko peltoalasta.
Vähimmäisosuus voi koskea useamman 
tilan tai alueellisen tason yhteen koottuja 
peltoaloja.

Or. de

Perustelu

Maatalouden ja ympäristön näkökulmasta ei ole välttämätöntä, että luonnonhoitoalojen osuus 
koskee vain yksittäistä tilaa. Tämän osuuden olisi koskettava tilojen ryhmää tai pieniä 
maatalousalueita, joilla eri tilojen maat kootaan yhteen ja keskimääräinen osuus lasketaan 
suuremmasta alueesta.

Tarkistus 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 

1. Jäsenvaltion on varmistettava 
kansallisesti tai alueellisesti, että 
vähintään 3 prosenttia 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareista – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
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ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

maatalouden ympäristöohjelmiin 
kuuluvat maatalousmaat, alueet, joilla ei 
käytetä typpilannoitusta tai torjunta-
aineita, tuotannosta poistetut maa-alat, 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvat 
maatalousmaat tai muut 
luonnonsuojelualueet, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 25 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 1709
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 3 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat, ruoho-, kukinta- ja 
katkaisukaistaleet, riistanruokinta-alueet, 
rantavyöhykkeet, palkokasvien viljelyalat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. de

Tarkistus 1710
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 3 prosenttia hänen 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa määritellystä 
tilastaan – pysyvänä nurmena olevat alat 
pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat, lyhytkiertoisella 
energiapuulla istutetut tai 
luonnonmukaiseen viljelyyn käytetyt 
alueet ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 3 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa,
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 3,5 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan on luonnonhoitoalaa.
Tällaista alaa ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat. 

Or. fr

Tarkistus 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 3,5 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. fr

Perustelu

Ehdotettu alaraja vaikuttaa liian korkealta etenkin sen takia, ettei menetelmä mahdollista 
kaikkien ympäristön kannalta lisäarvoa tuottavien osien sisällyttämistä luonnonhoitoalaan.

Tarkistus 1714
Juozas Imbrasas
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
peltoalaa, hänen on varmistettava, että 
vähintään 4 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena ja 
monivuotisten kasvien viljelyssä olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, pensas- ja kiviaitojen 
kaltaiset maisemapiirteet, suojakaistat, 
typpeä sitovilla kasveilla kylvetyt alat, 
ympäristöystävällisillä menetelmillä 
viljellyt alat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. on varmistettava, että vähintään 
4 prosenttia hänen 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat. 

Or. en
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Tarkistus 1716
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
peltoalaa, hänen on varmistettava, että 
vähintään 5 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi asetuksessa 
(EU) N:o [   ] [HZR] säädetyt lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden 
ja ympäristön vaatimukset täyttävät
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet
ja suojakaistat sekä osaksi luonnontilassa 
olevat laitumet ja muut hyvin arvokkaat 
alueet, ilman kasvinsuojeluaineita viljellyt 
alueet, kasvipeitteiset alueet, 
asetuksen (EU) N:o [   ] [RDR] 
29 artiklan 2 kohdan mukaisiin 
maatalouden ympäristöohjelmiin 
kuuluvat alueet, joiden ilmasto- ja 
ympäristöhyöty on suurempi kuin 
29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
käytäntöjen tuottama hyöty, ja 25 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat.

Jäsenvaltiot määrittävät, mitkä alueet 
voidaan katsoa sellaisiksi osaksi 
luonnontilassa oleviksi laitumiksi, jotka 
ovat ympäristön kannalta hyvin 
arvokkaita.

Or. en

Tarkistus 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria 
peltoalaa, hänen on varmistettava, että 
vähintään 5 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat, pensaat, kiviaidat, sisäiset 
vesiväylät, typpeä sitovilla kasveilla 
kylvetyt alat, lyhytkiertoviljelyyn käytetyt 
alat ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
Kyseisten alueiden sisällyttäminen 
luonnonhoitoalaan ei estä myöntämästä 
näille toimenpiteille tukea asetuksen (EU) 
N:o [...] [RDR] nojalla.

Or. en

Tarkistus 1718
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Silloin kun tukikelpoista 
maatalousmaata on yli 20 hehtaaria,
viljelijän on varmistettava, että vähintään 
5 prosenttia hänen 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena, 
historiallisena laitumena ja 31 a artiklan 
1 kohdassa olevan määritelmän 
mukaisina pysyvinä viljelminä olevat alat 
pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
kastelemattomat pysyvät viljelmät, 
pengerrykset, pensas- ja kiviaitojen 
kaltaiset maisemapiirteet, suojakaistat, 
typpeä sitovilla kasveilla kylvetyt alat ja 
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25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. pt

Tarkistus 1719
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Silloin kun tukikelpoista 
maatalousmaata on yli 20 hehtaaria, 
viljelijän on varmistettava, että vähintään 
5 prosenttia hänen 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – 4 artiklan h alakohdassa 
(pysyvänä nurmena ja laitumena olevat 
alat) ja g alakohdassa (pysyvinä 
viljelminä olevat alat) määritetyt alat pois 
luettuina – on luonnonhoitoalaa, jollaista 
ovat esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
pensas- ja kiviaitojen kaltaiset 
maisemapiirteet, suojakaistat, typpeä 
sitovilla kasveilla kylvetyt alat, 
lyhytkiertoiset energiapuut, poppeli-
istutukset ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat. 

Or. it

Tarkistus 1720
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 5 prosenttia hänen 
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2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

määräämisvallassaan olevista 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä hehtaareistaan –
pysyvänä nurmena olevat alat, pysyvät 
viljelmät ja taimitarhat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat, alueet, joilla ei ole käytetty 
torjunta-aineita tai lannoitteita, alueet, 
joilla on monivuotista kasvillisuutta ja 
joita ei hyödynnetä lainkaan tai joita 
hyödynnetään laajalti, palkokasvien 
viljelyalat, lignoselluloosapitoisten 
kasvien sekä muiden kuin elintarvikkeena 
käytettävien selluloosaa sisältävien 
kasvien viljelyyn käytettävä maa ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. de

Perustelu

"Ruokaa, polttoainetta ja kuituja" on unionin yhteisen maatalouspolitiikan pitkäaikaisen 
strategian osa. Ehdotettu laajennus palkokasvien ja lignoselluloosapitoisten kasvien 
viljelyaloihin, joilla ei käytetä kasvintorjunta-aineita eikä lannoitteita, voi myös vaikuttaa 
myönteisesti ympäristöön, ilman että tuotantopotentiaalia rajoitettaisiin merkittävästi. 
Muutos viljelijän määräämisvallassa oleviksi alueiksi voi mahdollistaa mukautuksen tilojen 
olemassa oleviin, luonnollisiin erityistilanteisiin ja 5 prosentin kynnyksen ylittämisen.

Tarkistus 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 5 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, kaikki asetuksessa 
(EU) N:o [   ] [HZR] säädetyillä 
lakisääteisillä hoitovaatimuksilla ja hyvän 
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maatalouden ja ympäristön vaatimuksilla 
suojatut sekä asetuksen (EU) N:o°[...] 
[RDR] 29 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
maisemapiirteet sekä pensasaidat, 
lammikot, ojat, puut ja puuryhmät, 
perinteiset kivimuurit, rantakasvillisuus, 
suojakaistat viherkaistat ja peltojen laidat
mukaan luettuina, hiilidioksidin 
talteenottoa edistävillä lajeilla viljellyt 
alat, kuten 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat, sekä luonnon 
monimuotoisuutta ja veden laatua 
edistävät alat.

Or. en

Perustelu

Seitsemän prosenttia olisi liian suuri osuus tuottavasta maa-alasta keskimääräiseen 
tuotantoon nähden. On täsmennettävä, mitkä maisemapiirteet vaikuttavat luonnonhoitoalan 
osuuden laskentaan. Luonnonhoitoalan osuutta laskettaessa olisi huomioitava myös alueet, 
joilla viljellään ympäristölle suotuisia lajeja.

Tarkistus 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Kun yksi niistä ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä, joita lopulta 
sovelletaan 29 artiklan mukaisesti, liittyy 
viljelijän maatalousmaalla olevaan 
luonnonhoitoalaan, viljelijän on 
varmistettava, että vähintään 5 prosenttia
hänen 25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
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b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. es

Perustelu

Edellä ehdotettujen tarkistusten mukaisesti luonnonhoitoalaan liittyvä toimenpide on 
valinnainen tai vaihtoehtoinen, jos jäsenvaltio ehdottaa muita ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä ja jos komissio hyväksyy ne. Jos jäsenvaltio päättää 
soveltaa toimenpidettä, joka liittyy maatalousmaalla olevaan luonnonhoitoalaan, ehdotetaan, 
että prosenttimäärää pienennetään, koska 7 prosenttia on liian paljon ja se aiheuttaisi 
merkittäviä lisäkustannuksia viljelijöille.

Tarkistus 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 5 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kastelemattomat 
pysyvät viljelmät, kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
Tämä vaatimus ei saa koskaan vaarantaa 
tilojen tuotantokapasiteettia, jos tuotantoa 
on lisättävä elintarviketurvaa koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 5 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
hoitosopimuksen kohteena olevat alat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. es

Tarkistus 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 5 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en

Perustelu

Luonnonhoitoalana pitämistä koskevan vaatimuksen pitäisi olla 5 prosenttia.

Tarkistus 1726
Brian Simpson
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 10 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä laitumena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja puolittain luonnonmukaiset 
elinympäristöt. Näillä alueilla on 
kiellettävä kyntäminen, kylväminen ja 
lannoittaminen epäorgaanisilla 
lannoitteilla, mutta laiduntaminen ja 
niittäminen voidaan sallia asiamukaisina 
kausina, jos se ei haittaa luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

Or. en

Tarkistus 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 35 hehtaaria 
peltoalaa, hänen on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en
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Perustelu

Luonnonhoitoalan määrittämistä koskevan vaatimuksen alarajaksi pitäisi asettaa 
35 hehtaaria peltoalaa, jotta pienistä peltoaloista koostuvat tilat voitaisiin jättää 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
peltoalaa, hänen on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena ja 
monivuotisten kasvien viljelyssä olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, pensas- ja kiviaitojen 
kaltaiset maisemapiirteet, suojakaistat, 
typpeä sitovilla kasveilla kylvetyt alat, 
ympäristöystävällisillä menetelmillä 
viljellyt alat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 1729
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
tukikelpoista maatalousmaata, hänen on 
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2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

varmistettava, että vähintään 7 prosenttia 
hänen 25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, pensas- tai 
kiviaitojen kaltaiset maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 1730
Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa,
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 15 hehtaaria 
peltoalaa, hänen on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa. 
Luonnonhoitoalaa ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat, joita ei käytetä tuotantoon 
(niittämistä ja leikkaamista lukuun 
ottamatta) ja joilla ei käytetä lannoitteita 
ja torjunta-aineita, alueet, joilla ei käytetä 
typpilannoitusta, alueet, joilla kasvaa 
välikasveja/kasvipeitettä, alueet, joilla 
kasvaa monivuotisia energiakasveja, 
alueet, jotka kuuluvat maatalouden 
ympäristöohjelmiin asetuksen (EU) 
N:o [RDR] 29 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja joiden ympäristö- ja 
ilmastohyöty on suurempi kuin 
29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
käytäntöjen tuottama hyöty, sekä 
5 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
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Or. en

Perustelu

Jotta vaatimusten täytäntöönpano olisi helpompaa, viljelyn monipuolistamiselle ja 
luonnonhoitoalan määrittämiselle pitäisi asettaa sama alaraja.

Tarkistus 1731
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa,
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos viljelijällä on yli 10 hehtaaria 
tukikelpoista maatalousmaata, hänen on 
varmistettava, että vähintään 7 prosenttia 
hänen 25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa. Luonnonhoitoalaa 
ovat esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat, joita ei 
käytetä tuotantoon (niittämistä ja 
leikkaamista lukuun ottamatta) ja joilla ei 
käytetä lannoitteita ja torjunta-aineita,
alueet, joilla ei käytetä typpilannoitusta, 
alueet, joilla kasvaa 
välikasveja/kasvipeitettä, alueet, joilla 
kasvaa monivuotisia energiakasveja, 
alueet, jotka kuuluvat maatalouden 
ympäristöohjelmiin asetuksen (EU) 
N:o [RDR] 29 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja joiden ympäristö- ja 
ilmastohyöty on suurempi kuin 
29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
käytäntöjen tuottama hyöty, sekä 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en

Perustelu

Jotta kasvihuonekaasupäästöt olisivat mahdollisimman pieniä ja pohjavesiin/vesiympäristöön 
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pääsisi mahdollisimman vähän typpeä ja fosforia, jotta vesiolosuhteet voitaisiin palauttaa 
luonnollisiksi ja jotta kosteikkojen muodostuminen olisi mahdollista, muutkin mainittuja 
tavoitteita edistävät alueet pitäisi sisällyttää viljelijän osoittamaan luonnonhoitoalaan.

Tarkistus 1732
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Jos tukikelpoisia hehtaareja on yli 10, 
viljelijän on varmistettava, että vähintään 
7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. de

Tarkistus 1733
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet,
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä laitumena
olevat alat pois luettuina – käytetään 
ekologiseen infrastruktuuriin, johon 
kuuluvat esimerkiksi sellaiset 
maisematekijät kuin pensasaidat, 
kiviaidat, kesantoalat, ylläpidetyt 
pengerrykset ja puolittain 
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luonnonmukaiset elinympäristöt.
Kyseisillä alueilla on kiellettävä 
jälkikylvö, kyntäminen sekä lannoitteiden 
tai torjunta-aineiden käyttö. Sadonkorjuu, 
niittäminen ja laiduntaminen voidaan 
sallia, jos se ei vahingoita nurmea. Jos on 
kyse vasta perustettavasta alueesta, jolla 
on sekaisin nurmea, laidunta ja niittyä, 
laiduntamiseen tai niittämiseen 
tarkoitetulle laitumelle tai niitylle voidaan 
muiden kasvien ohella viljellä myös 
palkokasveja.

Or. en

Tarkistus 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena ja 
monivuotisten viljelykasvien viljelyssä 
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat, joita ei käytetä tuotantoon 
(niittämistä ja leikkaamista lukuun 
ottamatta) ja joilla ei käytetä lannoitteita 
tai torjunta-aineita, ruiskuttamattomat 
peltojen laidat, alueet, joilla ei käytetä 
typpilannoitusta, alueet, joilla kasvaa 
välikasveja, alueet, joilla kasvaa 
monivuotisia energiakasveja, tuuheat 
pientareet, kukkavyöhykkeet, alueet, joilla 
kasvaa typpeä sitovia viljelykasveja, 
alueet, jotka kuuluvat maatalouden 
ympäristöohjelmiin asetuksen (EU) N:o [  
] [RDR] 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
sekä 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 



AM\909521FI.doc 87/171 PE494.487v01-00

FI

ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en

Perustelu

Luonnonhoitoalan määritelmän pitäisi olla laajempi kuin komission ehdotuksessa.

Tarkistus 1735
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat, puolittain luonnonmukaiset 
elinympäristöt ja 25 artiklan 2 kohdan
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat. Jotta mainitut alueet 
voidaan hyväksyä luonnonhoitoaloiksi, 
niillä on kiellettävä kyntäminen, 
kylväminen ja lannoittaminen, ja 
laiduntaminen, sadonkorjuu ja 
niittäminen on sallittava vain 
asiamukaisina kausina, jos se ei haittaa 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

Or. en

Tarkistus 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa,
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan on luonnonhoitoalaa.
Luonnonhoitoalaa voivat olla esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat. 

Or. fr

Tarkistus 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena ja 
laitumena olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. fr

Tarkistus 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena tai 
monivuotisten viljelykasvien viljelyssä 
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. en

Perustelu

Luonnonhoitoalaa koskevaa vaatimusta ei pitäisi soveltaa monivuotisiin viljelykasveihin, 
kuten hedelmiin.

Tarkistus 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, ojat, 
typpeä sitovien kasvien viljelyssä olevat 
alat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. en
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Tarkistus 1740
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, pensas- ja kiviaitojen 
kaltaiset maisemapiirteet ja arkeologiset 
kohteet, suojakaistat ja 25 artiklan
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 1741
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, alat, joilla 
viljeltävät kasvit eivät edellytä 
kasvinsuojelutoimia, sekä suojakaistat ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. fr
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Tarkistus 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
Sellaiset maisemapiirteet, jotka eivät ole 
25 artiklan 2 kohdan nojalla 
tukikelpoisia, ovat tukikelvottomia, mutta 
viljelijä voi hyödyntää ne täyttääkseen 
tämän velvollisuuden.

Or. en

Tarkistus 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 26 artiklan 
1 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en
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Perustelu

Luonnonhoitoalan osoittamista koskeva vaatimus olisi rajattava koskemaan vain sellaisia 
viljelylohkoja, jotka viljelijä on ilmoittanut aktivoidakseen tukioikeuden. Sitä ei siis pitäisi 
soveltaa kaikkiin tilan viljelylohkoihin. Maatilan kaikkien maa-alojen ottaminen mukaan on 
hyvin vaikeaa, eikä ole selvää, miten luonnonhoitoalaa koskevaa vaatimusta sovellettaisiin 
sellaiseen maa-alaan, jota hyödyntää yhden kalenterivuoden aikana useampi kuin yksi 
viljelijä.

Tarkistus 1744
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena 
olevat alat pois luettuina – on
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat 
esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 25 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään olemassa olevat 
luonnonhoitoalat, jollaista ovat 
esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 25 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat – pysyvänä 
nurmena olevat alat pois luettuina –
säilytetään.

Or. fr

Tarkistus 1745
Elisabeth Jeggle

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

Komission teksti Tarkistus

Seuraavat alueet on hyväksyttävä 
ekologisesti herkiksi alueiksi:
– peltolohkoilla olevat ruoho-, kukinta- ja 
katkaisukaistaleet erityisesti silloin, jos 
niitä voidaan käyttää energiantuotantoon 
biomassa- ja biokaasulaitoksissa tai jos ne 
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estävät maaperän eroosiota varsinkin 
rinteissä;
– riistanruokinta-alueet esimerkiksi 
metsien reunassa olevilla peltoaloilla;
– rantavyöhykkeet;
– palkokasvien viljelyalat;

Or. de

Tarkistus 1746
Ulrike Rodust

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

Komission teksti Tarkistus

Luonnonhoitoaloja koskevat seuraavat 
seikat:
– kemiallisten kasvintorjunta-aineiden ja 
kivennäislannoitteiden käyttö ei ole 
sallittua; 
– alueilla ei voi käydä kauppa ja ne 
sijaitsevat samalla luonnonalueella;
– alueet voivat vaihdella vuosittain;
– palkokasveja saa viljellä enintään 
50 prosentilla luonnonhoitoalasta;
– maan kääntäminen ja kylväminen on 
sallittua vain 15. toukokuuta asti, ja sato 
saadaan 15. heinäkuuta jälkeen;
– harvinaisten ja uhanalaisten kasvilajien 
viljely on sallittua;
– yli 30 hehtaarin lohkoilla 
luonnonhoitoalojen on oltava lohkon 
sisällä.

Or. de

Tarkistus 1747
James Nicholson
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Myös seuraavat alueet on katsottava 
luonnonhoitoalaksi:
– tukikelpoiset hehtaarit, joihin 
sovelletaan tiettyjä maatalouden 
ympäristötoimenpiteitä koskevia 
vaatimuksia asetuksen (EU) N:o [   ] 
[RDR] 29 artiklan mukaisesti,
– tukikelpoiset hehtaarit, jotka kuuluvat 
direktiivissä 92/43/ETY tai 2009/147/EY 
säädettyihin alueisiin,
– tukikelpoiset hehtaarit, joilla kasvavia 
viljelykasveja ei lannoiteta 
typpilannoitteilla kasvukauden aikana, 
katsotaan myös luonnonhoitoalueeksi.
Tätä vaatimusta ei sovelleta tiloihin,
– joiden maatalousmaasta yli 
50 prosenttia on pysyvää nurmea tai
– joiden peltoala ja monivuotisten 
viljelykasvien viljelyssä oleva ala ovat 
yhteensä korkeintaan 15 hehtaaria.
Tämän artiklan 1 kohdassa säädetty 
vaatimus voidaan asettaa tai katsoa 
täytetyksi alueellisesti yksittäisten 
viljelijöiden sijaan, jos asianomainen 
jäsenvaltio tai alue niin päättää.

Or. en

Tarkistus 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komission teksti Tarkistus

Tästä velvoitteesta vapautetaan: a) alueet, 
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joilla on tukioikeuksia ja joita hoidetaan 
asetuksen (EU) ELER/2012 29 artiklan 
mukaisesti maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteiden puitteissa;
b) alueet, joilla tukioikeuksia ja jotka ovat 
osa direktiiviä 92/43/ETA tai 
2009/147/EY;
c) alueet, joilla on tukioikeuksia ja joita 
lannoitetaan ilman nitraattia ja jotka 
arvostetaan siksi myös ekologisesti 
herkiksi alueiksi;
d) alueet, joilla 50 prosenttia 
maatalousmaasta on pysyvänä nurmena;
e) alueet, joilla on peltoalaa ja 
taimitarhoja vähemmän kuin 
15 hehtaaria;
f) viljelijä, jonka viljelylohkot ovat 
keskimäärin enintään 2 hehtaaria.

Or. de

Tarkistus 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

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

Komission teksti Tarkistus

Luonnonhoitoalan sijasta viljelijä voi 
noudattaa mahdollisimman vähäisen 
maaperän häirinnän ja/tai pysyvän 
maakerroksen periaatetta.
Jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti soveltaa 
3 prosentin vaatimusta alueellisesti 
yksittäisten tilojen sijaan.

Or. en
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Tarkistus 1750
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Luonnonhoitoalan sijasta viljelijä voi 
noudattaa mahdollisimman vähäisen 
maaperän häirinnän ja/tai pysyvän 
maakerroksen periaatetta.
Jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti soveltaa 
3 prosentin vaatimusta alueellisesti 
yksittäisten tilojen sijaan.

Or. en

Tarkistus 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komission teksti Tarkistus

Luonnonhoitoalaan voi kuulua myös 
pysyvänä nurmena ja laitumena olevia 
aloja sekä aloja, joilla viljellään 
ympäristön kannalta luonnostaan 
suotuisia kasveja, kuten pellavaa, 
hamppua, sinimailasta tai 
valkuaiskasveja. Näistä aloista voidaan 
kuitenkin ottaa huomioon enintään puolet 
1 kohdassa säädettyä vähimmäisosuutta 
laskettaessa.

Or. fr

Tarkistus 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Luonnonhoitoalaan voi kuulua myös 
pysyvänä nurmena ja laitumena olevia 
aloja sekä aloja, joilla viljellään 
ympäristön kannalta luonnostaan 
suotuisia kasveja, kuten pellavaa, 
hamppua, sinimailasta tai 
valkuaiskasveja. Näistä aloista voidaan 
kuitenkin ottaa huomioon enintään puolet 
1 kohdassa säädettyä vähimmäisosuutta 
laskettaessa. 
Jotkut luonnonhoitoalat ovat painotettuja, 
jotta niiden tuottama ympäristöhyöty 
voidaan huomioida määritettäessä 
vastaavaa alaa, jonka vaikutus on kyseistä 
osa-aluetta suurempi. Painotusta koskevat 
luvut esitetään tämän asetuksen liitteessä.

Or. fr

Tarkistus 1753
Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi päättää, että kaikki 
asetuksessa (EU) N:o [   ] [HZR] 
säädetyillä lakisääteisillä 
hoitovaatimuksilla ja hyvän maatalouden 
ja ympäristön vaatimuksilla sekä 
asetuksen (EU) N:o [   ] [RDR] 
29 artiklalla suojatut maisemapiirteet on 
sisällytettävä tukikelpoiseen alaan ja 
huomioitava luonnonhoitoalueina.

Or. en

Tarkistus 1754
Elisabeth Jeggle
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen 32 artiklan 1 kohdan ja 
25 artiklan 2 kohdan mukaan viljelijä voi 
vuokrata kunnalta ekologisesti arvokasta 
maatalousmaata, joka on siirtynyt 
maanjaon tai vastaavan prosessin myötä 
julkiselle vallalle, ja varmistaa sen olevan 
32 artiklan 1 kohdan mukaista 
ekologisesti herkkää aluetta, jos se täyttää 
32 artiklan 1 kohdan ehdot.

Or. de

Perustelu

Kyseessä on selvennys. Alueiden, jotka voivat varmistaa julkisen vallan hallussa olevat 
ekologisesti herkät alueet 32 artiklan vaatimusten mukaisesti, on voitava antaa ne sopimuksen 
perusteella viljelijöille säilytettäväksi ja hoidettavaksi. Nämä alueet on hyväksyttävä viljelijän 
mukaan 32 artiklan mukaisiksi ekologisesti herkiksi alueiksi.

Tarkistus 1755
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ekologiseen infrastruktuuriin 
kuuluvat esimerkiksi erityiset paikalliset 
ja alueelliset viljely- tai 
maankäyttömenetelmät, jotka edistävät 
siirtymistä kestäviin viljelyjärjestelmiin ja 
parantavat ympäristön hoitoa 29, 30 ja 
31 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 1756
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta tämän toimenpiteen 
ympäristöhyöty olisi mahdollisimman 
suuri, viljelijöitä pitäisi kannustaa 
noudattamaan asetuksen (EU) N:o [   ] 
[RDR] III osaston 1 luvun 29 artiklassa 
säädettyjä sitoumuksia. Jotta saatava 
ympäristöhyöty olisi mahdollisimman 
suuri, sitoumukset olisi määritettävä 
asianomaisen jäsenvaltion olosuhteiden 
mukaisesti, ja niihin voi myös kuulua 
erilaisia toimenpiteitä, kuten 
luonnonhoitoalojen yhdistäminen 
ympäristöverkostoiksi tai pölyttäjille 
suotuisien pölyttävien kasvien ja 
mesiäiskasvien kylväminen.

Or. en

Perustelu

Luonnonhoitoalan myönteisten ympäristövaikutusten lisäämiseksi on edistettävä suotuisaa 
ympäristönhoitoa maatalouden ympäristöohjelmilla.

Tarkistus 1757
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos ennen vuotta 2011 tehty voimassa 
oleva maanvuokraussopimus ei täytä 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
vaatimuksia, edellistä sopimusta 
sovelletaan kyseisen sopimuksen 
päättymiseen asti.
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Or. en

Tarkistus 1758
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää soveltaa 
luonnonhoitoalan osuuteen 3,5 prosentin 
vaatimusta alueellisesti, jotta 
luonnonhoitoaloiksi saataisiin 
vierekkäisiä alueita.
Jäsenvaltio määrittää alueet ja 
velvollisuudet niiden viljelijöiden tai
viljelijäryhmien osalta, joita 3,5 prosentin 
osuus koskee. Määritetyillä alueilla ja 
velvollisuuksilla on tarkoitus edistää 
unionin politiikkaa ympäristön, ilmaston 
ja luonnon monimuotoisuuden alalla. 
Mainittujen velvollisuuksien ilmasto- ja 
ympäristöhyötyjen on oltava suurempia 
kuin 29 kohdan 1 kohdassa tarkoitettujen 
käytäntöjen tuottama hyöty.
Jos jäsenvaltio soveltaa luonnonhoitoalaa 
koskevaa vaatimusta alueellisesti, sen on 
tiedotettava viljelijöille vuosittain 
yksittäiselle viljelijälle kuuluvista 
velvollisuuksista, joiden mukaan 
vähintään 3,5 prosenttia on osoitettava 
luonnonhoitoalaksi. Yksittäisten 
viljelijöiden osuus lasketaan määritetyn 
alueen perusteella alueellisesti.

Or. en

Tarkistus 1759
Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, yhtenäistä ja tarkasti 
määritettyä alaa yhteisesti viljelevien 
viljelijöiden ryhmä voi pyytää, että 
1 kohdassa tarkoitettua luonnonhoitoalan 
osuutta valvotaan ryhmän tasolla 
yhteisesti viljellyillä tukikelpoisilla 
hehtaareilla. Jäsenvaltio laatii tällaisia 
tapauksia varten vuosittain puolueettomat 
perusteet, joiden mukaisesti valitaan 
asianomaiset alueet ja määritetään 
yksittäisiltä viljelijöiltä vaadittava 
luonnonhoitoalan osuus.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään joustavuutta yhdessä maataan viljelevien viljelijäryhmien 
näkökulmasta.

Tarkistus 1760
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää, että 
kyseisessä kohdassa tarkoitettu 
luonnonhoitoalan osuus on varmistettava 
viljelijäryhmän tasolla edellyttäen, että 
asianomaiset viljelijät osoittavat 
viljelevänsä yhteisesti tarkasti määritettyä 
(yhtenäistä) maa-alaa. Tällaisessa 
tapauksessa edellytetään, että vähintään 
3,5 prosenttia luonnonhoitoalasta sijaitsee 
kunkin yksittäisen viljelijän tukikelpoisten 
hehtaarien alueella. Loput 3,5 prosenttia 
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voi sijaita millä tahansa yhteisesti viljellyn 
maa-alan tukikelpoisella alueella. Tätä 
mahdollisuutta sovellettaessa viljelijöiden 
on katsottava olevan yhteisesti vastuussa 
siitä, että 1 kohdassa tarkoitettu 
luonnonhoitoalan osuus toteutuu.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään joustavuutta yhdessä maataan viljelevien viljelijäryhmien 
näkökulmasta.

Tarkistus 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, asetuksen (EU) 
N:o [   ] [RDR] mukaisesti maatalouden 
ympäristöohjelmiin osallistuvan viljelijän 
on varmistettava, että 2 prosenttia hänen 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan on 
luonnonhoitoalaa. Luonnonhoitoalaa 
ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat sekä tukikelpoiset 
hehtaarit, joihin sovelletaan tiettyjen 
maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
vaatimuksia asetuksen (EU) N:o [   ] 
[RDR] 29 artiklan mukaisesti, sekä 
tukikelpoiset hehtaarit, jotka kuuluvat 
direktiivissä 92/43/ETY tai 
direktiivissä 2009/147/EY säädettyihin 
alueisiin.

Or. en
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Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan viherryttämistoimenpiteiden pitäisi kuulua II pilariin suorien 
tukien sijasta.

Tarkistus 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua prosenttiosuutta voi pienentää 
kansallisesti tai alueellisesti, jos 
jäsenvaltiossa sovelletaan kansallisesti tai 
alueellisesti sellaista 
ympäristölainsäädäntöä, jonka 
vaatimukset ovat tiukempia kuin viljelijän 
velvollisuudet muissa jäsenvaltioissa.
Viljelijän pitäisi voida siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetut velvollisuutensa kokonaan tai 
osittain toiselle viljelijälle ilman maa-alan 
siirtoa.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
jäsenvaltio voi päättää soveltaa 
luonnonhoitoalan osuuteen 5 prosentin 
vaatimusta alueellisesti, jotta 
luonnonhoitoalaksi otettaisiin 
vierekkäisiä alueita.
Jos 1 kohdassa mainittuja alueita ei ole 
sisällytetty jäsenvaltion tai alueen 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmään, 
asianomainen jäsenvaltio tai alue voi 
huomioida nämä piirteet 1 kohdassa 
säädetyn prosenttiosuuden laskennassa 
lisäämättä niitä viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmään.

Or. en

Perustelu

Luonnonhoitoalojen koskevaa vaatimusta on voitava toteuttaa joustavammin. Viljelijöiden 
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pitäisi voida vaihtaa velvollisuuksiaan, ja osa velvollisuudesta pitäisi voida täyttää 
kansallisesti tai alueellisesti. Lisäksi olisi voitava huomioida osallistuminen sellaisiin yleisiin 
ympäristöaloitteisiin, joiden velvoitteet ovat tiukempia kuin muissa jäsenvaltioissa 
viljelijöihin sovellettavat velvollisuudet.

Tarkistus 1763
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
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, 1 kohdassa asetettu 
vähimmäisosuus voidaan pienentää
– 5 prosenttiin, jos kyseessä on 
viljelijäryhmän perustama yhteisyritys, 
joka muodostaa yhtenäisiä ja vierekkäisiä 
luonnonhoitoaloja;
– 1,5 prosenttiin jäsenvaltioissa, joiden 
kokonaismaa-alasta vähintään 
45 prosenttia on metsää; tai
– 1,5 prosenttiin jäsenvaltioissa, joissa 
käyttökelpoinen maatalousmaa on 
korkeintaan 35 prosenttia kokonaismaa-
alasta.

Or. en

Tarkistus 1764
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, 1 kohdassa asetettu 
vähimmäisosuus voidaan pienentää
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– 5 prosenttiin, jos kyseessä on 
viljelijäryhmän perustama yhteisyritys, 
joka muodostaa yhtenäisiä ja vierekkäisiä 
luonnonhoitoaloja;
– 1,5 prosenttiin jäsenvaltioissa, joiden 
kokonaismaa-alasta vähintään 
30 prosenttia on metsää; tai
– 1,5 prosenttiin jäsenvaltioissa, joissa 
käyttökelpoinen maatalousmaa on 
korkeintaan 35 prosenttia kokonaismaa-
alasta.

Or. en

Tarkistus 1765
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklassa säädetty 
luonnonhoitoalan vähimmäisosuus 
voidaan poikkeuksellisesti pienentää 
2 prosenttiin, jos viljelijä luo vihreän 
infrastruktuurin verkoston, joka toimii 
vihreänä käytävänä hänen maillaan.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella kannustetaan viljelijöitä tekemään yhteistyötä ympäristö- ja 
biodiversiteettistandardin parantamiseksi.

Tarkistus 1766
Luís Paulo Alves

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

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu 
vähimmäisprosenttiosuus pienennetään 
3 prosenttiin tapauksissa, joissa 
viljelijäryhmät ovat perustaneet jatkuvia 
vierekkäisiä luonnonhoitoaloja.

Or. pt

Tarkistus 1767
Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kyseisessä kohdassa 
tarkoitettua vähimmäisosuutta on 
pienennettävä ainakin 3,5 prosenttiin 
jäsenvaltioissa, joiden alasta yli 
50 prosenttia on metsää.

Or. sl

Perustelu

Vaadittavassa luonnonhoitoalan osuudessa olisi otettava huomioon yksittäisten 
jäsenvaltioiden luonnonpiirteet, erityisesti metsäalan osuus, seuraavasti: mitä suurempi 
metsäala, sitä pienempi vaadittava vähimmäisosuus. Metsä on luonnonhoitoalaa 
parhaimmillaan, erityisesti Sloveniassa, jolle on ominaista kestävä metsänhoito. Metsäalan 
osuus on objektiivinen, verrattavissa oleva ja todennettava peruste.

Tarkistus 1768
Rareş-Lucian Niculescu

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

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, mainittua vähimmäisosuutta 
on pienennettävä 5 prosenttiin 
tapauksissa, joissa viljelijäryhmien 
muodostamat yhteisyritykset perustavat 
yhtenäisiä ja toisiinsa nähden läheisiä 
luonnonhoitoaloja, vaikka nämä ryhmät 
eivät olisi muodollisesti järjestäytyneitä.

Or. ro

Tarkistus 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, viljelijän peltoalasta 
3 prosenttia on oltava luonnonhoitoalaa, 
jos alle 10 prosenttia jäsenvaltion 
kokonaismaa-alasta on käyttökelpoista 
maatalousmaata.

Or. en

Perustelu

Käyttökelpoisen maatalousmaan osuus kokonaispinta-alasta vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä. Joissakin jäsenvaltioissa on muita jäsenvaltioita vähemmän peltoalaa, 
ja maisemaa hallitsevat pääasiassa metsät ja suoalueet, jotka jo itsessään edistävät luonnon 
monimuotoisuutta.

Tarkistus 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
maatalousmaahan, joka on hedelmien tai 
vihannesten viljelyssä, eikä tiloihin, joilla 
on korkeintaan 15 hehtaaria peltoalaa.

Or. en

Tarkistus 1771
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Viljelijän on noudatettava vuotuista 
ravinteiden hallintasuunnitelmaa tilansa 
alueilla, jotka ovat tukikelpoisia 
25 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Suunnitelman on katettava järjestelmät 
sekä tilaa että peltoja koskevien tietojen 
kirjaamiseksi, ja noiden järjestelmien on 
sisällettävä seuraavat osa-alueet:
– tilan kaikista tukikelpoisista alueista 
maaperäanalyysi, joka laaditaan 3–
5 vuoden välein, jota tarkistetaan 
vuosittain ja josta ilmenevät maaperän 
fosfori-, kalium- ja magnesiumpitoisuus 
sekä pH-arvo
– tarkat tiedot kaikista tilalla käytetyistä 
lannoitteista orgaaniset lannoitteet 
mukaan luettuina (ajankohta, lannoitettu 
alue, lannoitteen määrä, tyyppi ja 
varastointipaikka). Järjestelmällä on 
varmistettava, että viljelijä huomioi kaikki 
mahdolliset muut ravinnelähteet ennen 
kuin päättää ruiskutettavien lannoitteiden 
määrästä.
– Viljelijän on myös kalibroitava ja 
testattava lannoiteruiskut sekä 
kalibroitava lannanlevittimet.



AM\909521FI.doc 109/171 PE494.487v01-00

FI

2. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti erityisten määritelmien ja 
sääntöjen vahvistamiseksi sen osalta, mitä 
tietoja viljelijän on kirjattava tila- ja 
peltotietojen järjestelmiin ravinteiden 
käytön suunnittelua ja optimointia varten.

Or. en

Tarkistus 1772
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ekologisesti herkiksi alueiksi on 
hyväksyttävä alueet, joita käytetään 
seuraavasti:
– runsaslajisena peltoalana ja 
luonnonlaitumena;
– vilja-alana, jolla riviväli on tavallista 
suurempi ja vähintään 20 cm;
– vesistön rantavyöhykkeenä, jonka 
vähimmäisleveys on 10 metriä ja jolla ei 
käytetä lannoitteita eikä kasvintorjunta-
aineita;
– luonnonlaitumena, joka niitetään 
myöhemmin tai otetaan myöhemmin 
laidunkäyttöön.

Or. de

Tarkistus 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

1 a. Tässä luvussa mainituilla 
maatalousmailla on sallittua seuraavien 
kasvien viljely:
a) monivuotiset energiakasvit;
b) valkuaiskasvit.

Or. de

Tarkistus 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltio voi määrittää 
luonnonsuojelualaksi alueita, joilla 
viljellään sellaisia harvinaisia 
viljelykasveja, jotka ovat vaarassa hävitä 
ja joiden viljelyosuus on alle yhden 
prosentin jäsenvaltion 
kokonaispeltoalasta.

Or. en

Tarkistus 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotkut luonnonhoitoalat ovat 
painotettuja, jotta niiden tuottama
ympäristöhyöty voidaan huomioida 
määritettäessä vastaavaa alaa, jonka 
vaikutus on kyseistä osa-aluetta suurempi. 
Painotusta koskevat luvut esitetään tämän 
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asetuksen liitteessä IV a.

Or. fr

Tarkistus 1776
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tähänastiset maisemapiirteet, kuten 
viheralueet ja vesiensuojelualueet 
mukaan lukien niiden viereiset 
maisemapiirteet, lakkautetut alueet, 
korvaavat alueet, luonnonsuojelualueet ja 
julkiset luonnonhoitoalat, on määriteltävä 
luonnonhoitoaloiksi.

Or. de

Tarkistus 1777
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää 
antaa ryhmän viljelijöitä osoittaa tarkasti 
määritellyn alueen sisällä sijaitsevat 
1 kohdan mukaiset ekologisesti herkät 
alueet, jos he voivat todistaa, että he 
käyttävät vierekkäisten maiden 
muodostamaa tarkasti määriteltyä aluetta. 
Siinä tapauksessa kunkin yksittäisen 
viljelijän tukikelpoisella hehtaarilla on 
oltava vähintään 1,5 prosenttia 
ekologisesti herkästä alueesta. Loput 
1,5 prosenttia voivat olla missä tahansa 
näillä tarkasti määritellyillä 
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tukikelpoisilla hehtaareilla, joita 
viljelijäryhmä käyttää yhdessä. Kun tätä 
mahdollisuutta haetaan, viljelijöiden 
yhteisellä vastuulla on osoittaa vaadittu 
1 artiklan mukaisen ekologisesti herkän 
alueen prosenttiosuus tilallaan ja tarkasti 
määritetyllä alueella.

Or. de

Tarkistus 1778
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Viljelijä voi noudattaa 
vaihtoehtoisesti 32 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia, jos vähintään 
15 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan on laiduntamiseen 
tarkoitettujen palkokasvien viljelyssä 
edellyttäen, että hän täyttää joko 
4 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa 
annetun 'kehittyneen ja kestävän 
järjestelmän' määritelmän tai 4 artiklan 
1 kohdan h alakohdassa annetun 
'luontoarvoiltaan arvokkaimpien 
maatalousalueiden' määritelmän.

Or. en

Tarkistus 1779
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 29 artiklassa säädetty 
luonnonhoitoalan vähimmäisosuus 
voidaan pienentää yhteen prosenttiin, jos 
viljelijä ottaa käyttöön 
vesiensuojeluinfrastruktuuria, joka torjuu 
saastumista sen alkulähteillä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella kannustetaan viljelijöitä tekemään yhteistyötä ympäristö- ja 
biodiversiteettistandardin parantamiseksi.

Tarkistus 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, vähimmäisosuus voidaan 
pienentää 5 prosenttiin, jos kyseessä on 
viljelijäryhmän yhteisyritys, jonka 
viranomaiset ovat hyväksyneet alueellisen 
hallintasuunnitelman perusteella. 
Vähintään puolet (2,5 prosenttia) tästä 
tavoitteesta olisi täytettävä tilatasolla.

Or. en

Tarkistus 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Luonnonhoitoalat, kuten 
kesantoalueet, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja metsitetyt 
alat, ovat oikeutettuja suoriin tukiin.

Or. ro

Tarkistus 1782
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Viljelijän on noudatettava tilallaan 
energiatehokkuussuunnitelmaa. Sen on 
sisällettävä ainakin seuraavat osa-alueet:
– yksityiskohtaiset ja säännöllisesti 
tarkistettavat tiedot tilan energiahuollosta 
ja energiankulutuksesta sekä toimet tilan 
energiatehokkuuden parantamiseksi.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti erityisten määritelmien ja 
perusteiden vahvistamiseksi sen osalta, 
mitä viljelijän on sisällytettävä 
energiatehokkuussuunnitelmaan 
optimoidakseen tilansa 
energiatehokkuuden.

Or. en

Tarkistus 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, vähimmäisosuus on 
kaksi prosenttia, jos kyseessä on 
viljelijäryhmän yhdessä perustamat 
pysyvät ja vierekkäiset luonnonhoitoalat.

Or. fr

Tarkistus 1784
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Edellä 29 artiklassa säädetty 
luonnonhoitoalan vähimmäisosuus 
voidaan pienentää yhteen prosenttiin, jos 
viljelijä toteuttaa erityistoimenpiteitä 
luodakseen pölyttäville hyönteisille 
suotuisan elinympäristön.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella kannustetaan viljelijöitä tekemään yhteistyötä ympäristö- ja 
biodiversiteettistandardin parantamiseksi.

Tarkistus 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jos viljelijä päättää täyttää osan 
luonnonhoitoalan määrittämistä 
koskevasta velvollisuudestaan liittymällä 
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kansallisen tai alueellisen 
hallintasuunnitelman mukaisesti 
viljelijäryhmään, hän ei voi lähteä 
ryhmästä tai täyttää kyseistä velvollisuutta 
muulla tavoin kuluvan vuoden aikana. 
Jokainen viljelijä on vastuussa siitä, että 
kaikki viljelijäryhmään kuuluvat viljelijät 
noudattavat velvollisuutta. Edellä 
29 artiklan 1 kohdassa säädettyä tukea 
vähennetään kaikilta ryhmän jäseniltä, 
jos viljelijäryhmä ei noudata tai noudattaa 
vain osittain velvollisuutta pitää 
luonnonhoitoalaa.

Or. en

Tarkistus 1786
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Viljelijän on toteutettava tilallaan 
kokonaisvaltaista 
maanhoitosuunnitelmaa, jossa 
määritetään alueet, joita uhkaa maaperän 
eroosio, joilla maatalouskäytännöt ovat 
laskeneet merkittävästi orgaanisten 
ainesten pitoisuutta tai joita uhkaa 
maaperän tiivistyminen. Viljelijän on 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin 
kyseisten uhkien lievittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1787
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 d kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 d. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti erityisten määritelmien ja 
perusteiden vahvistamiseksi sen osalta, 
mitä maanhoitosuunnitelman on 
sisällettävä tehokkaan maankäytön 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1788
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Edellä 29 artiklan 1 kohdassa 
säädetty vähimmäisosuus voidaan laskea 
yhteen prosenttiin, jos viljelijä on saanut 
koulutusta luonnon monimuotoisuuden 
edistämisestä tai vesihuollon 
parantamisesta ja toteuttanut niitä 
koskevia toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella kannustetaan viljelijöitä tekemään yhteistyötä ympäristö- ja 
biodiversiteettistandardin parantamiseksi.

Tarkistus 1789
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin 
sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa 
tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
1 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen 
ympäristön kannalta automaattisesti 
suotuisien viljelykasvien 
määrittelemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa 
tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 
2 alakohdassa mainittujen 
luonnonhoitoalojen eri tyyppien 
määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
1 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen 
ympäristön kannalta automaattisesti 
suotuisien viljelykasvien 
määrittelemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi, sekä 
luonnonhoitoalan säilyttämistä koskevien 
sääntöjen vahvistamiseksi erityisesti sen 
varmistamiseksi, että tämän artiklan 
1 kohdassa määriteltyjä luonnonhoitoalan 
prosenttiosuuden säilyttämistoimenpiteitä 
ja yksilökohtaisia velvollisuuksia 
noudatetaan, jos ilmoitettu osuus 
pienenee.

Or. en
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Tarkistus 1793
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin
sekä muiden sellaisten
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
artiklan 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti perusteiden määrittämiseksi
tämän artiklan 1 kohdassa mainittujen 
alueiden eri tyyppien hyväksymiselle 
luonnonhoitoaloiksi sekä sellaisten 
muiden kuin tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen alueiden tyyppien mukaan 
ottamiseksi, jotka voidaan ottaa huomioon 
kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1794
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen ekologisten infrastruktuurien
eri tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin 
sekä muiden sellaisten ekologisten 
infrastruktuurien tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 1795
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisissä kohdissa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

Or. de

Tarkistus 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien ja koon määrittelemiseksi 
tarkemmin sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien ja vastaavuusarvojen 
määrittelemiseksi tarkemmin sekä muiden 
sellaisten luonnonhoitoalojen tyyppien 
mukaan ottamiseksi ja määrittelemiseksi, 
jotka voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1798
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien ja vastaavuusarvojen 
määrittelemiseksi tarkemmin sekä muiden 
sellaisten luonnonhoitoalojen tyyppien 
mukaan ottamiseksi ja määrittelemiseksi, 
jotka voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1799
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 56 artiklan
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1800
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi ja 
määrittelemiseksi, jotka voidaan ottaa 
huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien ja sallittujen hallintatyyppien 
määrittelemiseksi tarkemmin sekä muiden 
sellaisten luonnonhoitoalojen tyyppien 
mukaan ottamiseksi ja määrittelemiseksi, 
jotka voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1801
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä 1 a kohdassa 
tarkoitetun päätöksen. Komissio hyväksyy 
määritetyille alueille sekä 1 a kohdassa 
tarkoitettujen velvollisuuksien mukaisesti 
hallituille alueille asetetut velvollisuudet. 
Hyväksyntään on liitettävä tieto siitä, että 
ilmasto- ja ympäristöhyödyt ovat 
suurempia kuin 29 kohdan 1 kohdassa 
tarkoitettujen käytäntöjen tuottama 
ympäristö- ja ilmastohyöty. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Maatilakohtainen ravinteiden 

hallintasuunnitelma
1. Viljelijän on toteutettava vuotuista 
ravinteiden hallintasuunnitelmaa 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tilansa alueilla, jotta orgaanisten 
lannoitteiden ja keinotekoisten 
lannoitteiden käyttö olisi optimaalista.
Viljelijä kirjaa yksityiskohtaisesti ylös 
tilallaan käytetyt lannoitteet ja laatii 
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maaperäanalyysin.
Suunnitelmassa on asetettava selkeät 
tavoitteet ravinteiden käytön 
optimoimiseksi tilalla.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla annetaan tämän 
toimenpiteen soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en

Tarkistus 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Ravinteiden hallintasuunnitelma

1. Viljelijän on laadittava vuosittain 
ravinteiden hallintasuunnitelma niitä 
tilansa alueita varten, jotka ovat 
tukikelpoisia 25 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Suunnitelman on katettava 
järjestelmät sekä tilaa että peltoja 
koskevien tietojen kirjaamiseksi, ja noiden 
järjestelmien on sisällettävä seuraavat 
osa-alueet:
– ajantasainen maaperäanalyysi kaikista 
tilan tukikelpoisista alueista,
– ravinneanalyysi kaikista orgaanisista 
lannoitteista, joita tilalla on tarkoitus 
käyttää kyseisen vuoden aikana, ja niiden 
määrä,
– optimointisuunnitelma, jossa käsitellään 
lannoitteiden aiottua käyttöä ja 
täsmällistä levitystapaa,
– lannoiteruiskujen kalibrointi ja testaus 



PE494.487v01-00 126/171 AM\909521FI.doc

FI

täsmällisen levityksen varmistamiseksi.
Ravinteiden hallintasuunnitelma on 
laadittava edellä mainitun analyysin 
perusteella, ja siinä on tasapainotettava 
keskenään kunkin viljelykasvin asettamat 
vaatimukset ja maaperästä tai 
lannoittamalla saatavat ravinteet sekä 
asetettava tavoitteet ravinteiden ja 
lannoitteiden käytön optimoimiseksi ja 
typen huuhtoutumisen ja valumisen 
vähentämiseksi.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti erityisten ehtojen ja sääntöjen 
täsmentämiseksi sen osalta, mitä tietoja 
viljelijän on kirjattava tila- ja peltotietojen 
järjestelmiin ravinteiden käytön ja 
suunnittelun ylöskirjaamista ja 
optimointia varten.

Or. en

Perustelu

Tällä toimenpiteellä varmistetaan hiilidioksidipäästöjen hillitseminen ja ravinteiden käytön 
tehokkuus sekä torjutaan typen huuhtoutumista ja valumista nitraattipäästöille alttiiksi 
vyöhykkeiksi luokitelluille alueille. Tämän pitäisi hyödyttää viljelijää myös taloudellisesti ja 
parantaa maatilojen ympäristötehokkuutta.

Tarkistus 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Ravinteiden hallintasuunnitelma

1. Viljelijän on noudatettava vuotuista 
ravinteiden hallintasuunnitelmaa tilansa 
alueilla, jotka ovat tukikelpoisia 
25 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Suunnitelman on katettava järjestelmät 
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sekä tilaa että peltoja koskevien tietojen 
kirjaamiseksi, ja noiden järjestelmien on 
sisällettävä seuraavat osa-alueet:
– tilan kaikista tukikelpoisista alueista 
maaperäanalyysi, joka laaditaan 3–
5 vuoden välein, jota tarkistetaan 
vuosittain ja josta ilmenee maaperän 
fosfori-, kalium- ja magnesiumpitoisuus 
sekä pH-arvo
– tarkat tiedot kaikista tilalla käytetyistä 
lannoitteista orgaaniset lannoitteet 
mukaan luettuina (ajankohta, lannoitettu 
alue, lannoitteen määrä, tyyppi ja 
varastointipaikka). Järjestelmällä on 
varmistettava, että viljelijä huomioi kaikki 
mahdolliset muut ravinnelähteet ennen 
kuin päättää ruiskutettavien lannoitteiden 
määrästä.
– Viljelijän on myös kalibroitava ja 
testattava lannoiteruiskut sekä 
kalibroitava lannanlevittimet.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti erityisten määritelmien ja 
sääntöjen vahvistamiseksi sen osalta, mitä 
tietoja viljelijän on kirjattava tila- ja 
peltotietojen järjestelmiin ravinteiden 
käytön suunnittelua ja optimointia varten.

Or. en

Tarkistus 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Puuvartisten kasvien tapauksessa on 
luonnonhoitoalan osuudessa huomioitava 
sellaisten kasvien viljelyyn käytettävät 
alat, joiden vuosittain sitoma hiilimäärä 
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on myönteisellä tasolla ja jotka 
vähentävät veden käyttöä (alat, joilla 
käytetään tihkukastelua) ja maaperän 
eroosiota sekä hidastavat aavikoitumista.

Or. es

Tarkistus 1806
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Vesienhoitosuunnitelma

Viljelijän on noudatettava tilallaan 
vesitehokkuussuunnitelmaa. Sen on 
katettava seuraavat:
– alueet, jotka on määritetty 
vedenpidätystoimenpiteisiin soveltuviksi;
– alueet, jotka on määritetty kuivuuden 
torjuntatoimenpiteisiin soveltuviksi;
– vedenkulutuksen mittaaminen ja 
ylöskirjaaminen täsmällisesti ja 
säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Resurssitehokkuussuunnitelma

1. Viljelijän on toteutettava 
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energiatehokkuussuunnitelmaa niillä 
tilansa alueilla, jotka ovat tukikelpoisia 
25 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Suunnitelman on sisällettävä esimerkiksi 
seuraavat: a) ravinteiden 
hallintasuunnitelma, johon sisältyy 
välikasvien tai typpeä sitovien 
viljelykasvien viljely, typpilannoitteiden 
rajoitettu käyttö, suunnitelma eläinlannan 
käytön optimoimiseksi tai lannassa 
olevien ravinteiden talteenottamiseksi 
b) osallistuminen antibioottien käytön 
vähentämisohjelmaan c) osallistuminen 
kemiallisten kasvinsuojeluaineiden 
vähentämisohjelmaan 
d) energiatehokkuussuunnitelma 
(fossiilisten) polttoaineiden käytön 
vähentämiseksi ja/tai uusiutuvan 
energian tuottamiseksi.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla annetaan tämän 
toimenpiteen soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en

Tarkistus 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
"Vihreitä tukia" koskevat yleiset säännöt 
– eläintuotantoa harjoittavat tilat, joilla ei 

ole maatalousmaata
Viljelijöiden, jotka kasvattavat 
nautakarjaa ja/tai lampaita tiloilla, joilla 
ei ole maatalousmaata, on taattava, että 
eläinten ravintona käytettävästä rehusta 
vähintään 50 prosenttia on peräisin 
tuotantorakennusten lähellä sijaitsevilta 
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tiloilta; lisäksi viljelijöiden on taattava, 
että heillä on lannan ja lietteen käsittelyä 
koskeva suunnitelma, johon sisältyy tähän 
tarkoitukseen suunniteltu paikka, joka 
vastaa tilalla olevien eläinten lajien ja 
määrän asettamia vaatimuksia.

Or. es

Perustelu

Ehdotukseen on sisällytettävä toimenpide sellaisia eläintuotantoa harjoittavia tiloja varten, 
joilla ei ole maatalousmaata.

Tarkistus 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
32 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 b artikla
Maatilan energiatehokkuussuunnitelma

1. Viljelijän on teetettävä vuosittain 
riippumaton arviointi kaikesta energian ja 
polttoaineiden käytöstä tilallaan sekä 
laadittava energiatehokkuussuunnitelma 
energian ja polttoaineiden käytön 
optimoimiseksi tilallaan. Suunnitelmassa 
on luotava järjestelmä maatilan tietojen 
kirjaamiseksi ja asetettava tavoitteet 
energian ja polttoaineiden kulutuksen 
vähentämiseksi, ja sen on sisällettävä 
vähintään seuraavat osa-alueet:
– yksityiskohtainen ja ajantasainen 
kirjanpito maatilan energiahuollosta 
– tiedot polttoaineen kulutuksesta
– suunnitelma energiatehokkuuden 
optimoimiseksi ja kaikkien olemassa 
olevien ja uusien rakennusten 
eristämiseksi, luettelo maatilan laitteista 
ja koneista älymittarit ja sähkön, kaasun 
ja veden termostaattisäätimet mukaan 
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luettuina sekä luettelo muista 
energiatehokkuutta edistävistä laitteista, 
kuten vähän energiaa kuluttava valaistus-
ja jäähdytysjärjestelmä ja automaattinen 
valaistuksen sammutusjärjestelmä.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti erityisten ehtojen ja sääntöjen 
täsmentämiseksi sen osalta, mitä viljelijän 
on sisällytettävä tilan 
energiatehokkuussuunnitelman energian 
kulutuksen optimoimiseksi ja fossiilisten 
polttoaineiden käytön minimoimiseksi.

Or. en

Perustelu

Tällä toimenpiteellä edistetään hiilidioksidipäästöjen alentamista ja energiatehokkuutta sekä 
hillitään ilmastonmuutosta, koska nämä toimenpiteet ulottuvat useampaan tilaan kuin 
erityiset maatalouden ympäristötoimenpiteet. Tämän pitäisi hyödyttää viljelijää myös 
taloudellisesti ja parantaa maatilojen ympäristötehokkuutta.

Tarkistus 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
32 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 b artikla
Maatilan energiatehokkuussuunnitelma

1. Viljelijän on noudatettava tilallaan 
energiatehokkuussuunnitelmaa. Sen on 
sisällettävä ainakin seuraavat osa-alueet:
– yksityiskohtainen ja säännöllisesti 
tarkistettu kirjanpito maatilan 
energiahuollosta 
– kulutustiedot ja toimet maatilan 
energiatehokkuuden parantamiseksi.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti erityisten määritelmien ja 
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perusteiden vahvistamiseksi sen osalta, 
mitä viljelijän on sisällytettävä 
energiatehokkuussuunnitelmaan 
optimoidakseen tilansa 
energiatehokkuuden.

Or. en

Tarkistus 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
32 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 b artikla
Biologista monimuotoisuutta koskeva 

toimintasuunnitelma
1. Viljelijän on noudatettava biologista 
monimuotoisuutta koskevaa 
toimintasuunnitelmaa niillä tilansa 
alueilla, jotka ovat tukikelpoisia 
25 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Suunnitelmassa on lueteltava tilalla 
viljeltävät lajit ja häviämässä olevat lajit, 
joihin sovelletaan kyseisiä häviämässä 
olevia lajeja koskevia 
elinympäristösäännöksiä.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla annetaan tämän 
toimenpiteen soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en

Tarkistus 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
32 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

32 b artikla
Maan peitteisyys talvella

1. Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
25 artiklan 2 kohdassa tukikelpoiseksi 
määriteltyä peltoalaa, hänen on 
huolehdittava maan peitteisyydestä 
talvella seuraavia ehtoja noudattaen:
– Viljelijän pitää voida määrittää 
karttanumero, viljelymenetelmä ja viljelty 
viheralue.
Tämän artiklan soveltamisessa voidaan 
huomioida elottomat kateaineet ja/tai 
jätteillä peittäminen.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tässä artiklassa säädettyjen 
vaatimusten soveltamissääntöjen 
antamiseksi sekä tilapäistä peitteisyyttä 
koskevan ajankohdan vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
32 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 c artikla
Maanhoitosuunnitelmat

1. Viljelijän on toteutettava tilallaan 
kokonaisvaltaista 
maanhoitosuunnitelmaa, jossa 
määritetään alueet, joita uhkaa maaperän 
eroosio, joilla maatalouskäytännöt ovat 
laskeneet merkittävästi orgaanisten 
ainesten pitoisuutta tai joita uhkaa
maaperän tiivistyminen. Viljelijän on 
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ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin 
kyseisten uhkien lievittämiseksi.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti erityisten määritelmien ja 
perusteiden vahvistamiseksi sen osalta, 
mitä maanhoitosuunnitelman on 
sisällettävä tehokkaan maankäytön 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Ehdotus asetukseksi
32 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 c artikla
Maan peitteisyys talvella

1. Viljelijän on varmistettava, että hänen 
25 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tukikelpoiset hehtaarinsa peitetään 
tilapäisellä kasvipeitteellä seuraavien 
ehtojen mukaisesti, jos ne muuten jäisivät 
talvikaudeksi paljaaksi:
– maa voidaan peittää heinäkasveilla, 
luonnonvaraisella kasvillisuudella, 
pienijyväisillä viljalajeilla, välikasveilla, 
palkokasveilla, ristikukkaiskasveilla tai 
apilalla tai se voi olla sänkipeltona,
– maanhoito ja paljaat maisemapiirteet 
huomioidaan maan 
peitteisyystoimenpiteessä siinä määrin 
kuin ne ovat yhteensopivia 
asetuksen (EU) N:o°[...] [RDR] 
29 artiklassa tarkoitettujen maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden 
tavoitteiden kanssa,
– kukin jäsenvaltio määrittää 
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maaperätyyppinsä ja ilmasto-
olosuhteidensa perusteella, miten pitkäksi 
ajaksi maa on kyseisessä jäsenvaltiossa 
peitettävä, ja peite poistetaan jäsenvaltion 
määrittämänä sopivana hetkenä, jotta 
2 alakohdassa tarkoitettu ympäristö- ja 
ilmastohyöty on mahdollisimman suuri.
Maan peitteisyyttä koskevia vaatimuksia 
ei sovelleta kauppapuutarhoihin, 
taimitarhoihin ja metsätalousmaahan.
2. Tätä artiklaa soveltavien 
jäsenvaltioiden on asetettava päivämäärät 
maapeitteen laittamiselle ja tuhoamiselle 
kussakin jäsenvaltiossa vallitsevien 
ilmasto-olosuhteiden ja maaperätyypin 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle ajoissa asetetut 
päivämäärät.
3. Komissiolle siirretään valta antaa
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
maapeitevaatimusten ehtojen ja sääntöjen 
täsmentämiseksi sekä myöhäissatoon 
sovellettavien erityissääntöjen 
vahvistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä toimenpide on erityisen hyödyllinen maaperän ravinteisuutta ja maaperässä olevan 
hiilidioksidin talteenottoa ajatellen. Jäsenvaltioiden on määritettävä paras ajankohta 
maapeitteen luomiselle ja tuhoamiselle omien olosuhteidensa perusteella.

Tarkistus 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
32 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 c artikla
Vesihuollon edistämissuunnitelma
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1. Viljelijän on toteutettava vesivarojen 
säilyttämiseksi toimenpiteitä, joita voivat 
olla esimerkiksi sadeveden talteenotto ja 
varastointi, vähemmän vettä käyttävien 
kastelutekniikoiden hyödyntäminen sekä 
täsmäviljely. Viljelijän on mitattava tilan 
vedenkulutusta ja osoitettava, että 
vesitehokkuus on huomattavasti 
parantunut.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla annetaan tämän 
toimenpiteen soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en

Tarkistus 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
32 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 c artikla
Minimaalinen maanmuokkaus, maan 

muokkaamattomuus ja suorakylvö
1. Viljelijän on pidettävä 20 prosenttia 
25 artiklan 2 kohdassa tukikelpoisiksi 
määritellyistä hehtaareistaan 
minimaalisen maanmuokkauksen, 
muokkaamattoman maan tai suorakylvön 
alueina. Viljelijän on pidettävä 
yksityiskohtaisesti kirjaa viljellyistä 
viljelykasveista, karttanumeroista sekä 
sovelletusta sisällyttämismenetelmästä.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla annetaan tämän 
toimenpiteen soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.
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Or. en

Tarkistus 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
32 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 d artikla
Biologista monimuotoisuutta koskeva 

toimintasuunnitelma
1. Viljelijän on noudatettava biologista 
monimuotoisuutta koskevaa 
toimintasuunnitelmaa niillä tilansa 
alueilla, jotka ovat tukikelpoisia 
25 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Suunnitelmassa on lueteltava tilalla 
viljeltävät lajit ja häviämässä olevat lajit, 
joihin sovelletaan kyseisiä häviämässä 
olevia lajeja koskevia 
elinympäristösäännöksiä.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla annetaan tämän 
toimenpiteen soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en

Tarkistus 1818
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
32 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 d artikla
Seuranta ja raportointi
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1. Yhtä tai useampaa [32 a (uusi), 32 b 
(uusi) ja 32 c (uusi)] artiklassa säädettyä 
viherryttämistoimenpidettä toteuttavan 
viljelijän on valvottava edistymistä 
perusvuoteen 2014 verrattuna.
2. Yhtä tai useampaa [32 a (uusi), 32 b 
(uusi) ja 32 c (uusi)] artiklassa säädettyä 
viherryttämistoimenpidettä toteuttavan 
jäsenvaltion on valvottava edistymistä 
perusvuoteen 2014 verrattuna ja 
raportoitava joka toinen vuosi komissiolle 
omalla alueellaan toteutetuista 
viherryttämistoimenpiteistä ja niiden 
tuloksista.
3. Komissio laatii joka toinen vuosi 
jäsenvaltioiden raporttien ja omien 
selvitystensä perusteella arvion 
jäsenvaltioissa toteutetuista 
viherryttämistoimenpiteistä ja niiden 
tuloksista.

Or. en

Tarkistus 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
32 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 e artikla
Vesienhoito

1. Viljelijän on toteutettava toimenpiteitä 
vesivarojen säilyttämiseksi, jos hän toimii 
jäsenvaltiossa, jossa maataloustuotanto 
vaatii kastelua.
Tämä edellyttää tilan kasteluun käytetyn 
vesimäärän mittaamista ja suunnitelmien 
laatimista veden säästämiseksi ja 
vesitehokkuussuunnitelman 
toteuttamiseksi muun muassa sadeveden 
talteenoton ja varastoinnin avulla 
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mahdollisuuksien mukaan.
2. Komissiolle siirretään valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla annetaan tämän 
toimenpiteen soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en

Tarkistus 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Rahoitusta koskevat säännökset

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä 
luvussa tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.
2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tai, jos sovelletaan 20 artiklaa, 
alueellisella tasolla. Jos lisätukea 
sovelletaan alueellisesti, jäsenvaltion on 
käytettävä jokaisella alueella tietty osuus 
3 kohdan mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.
3. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä vastaavan 
enimmäismäärän tässä luvussa 
tarkoitetulle tuelle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Viherryttämistoimenpiteiden pitäisi kuulua yhteisen maatalouspolitiikan II pilariin suorien 
tukien sijasta.

Tarkistus 1821
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Rahoitusta koskevat säännökset

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä 
luvussa tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.
2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tai, jos sovelletaan 20 artiklaa, 
alueellisella tasolla. Jos lisätukea 
sovelletaan alueellisesti, jäsenvaltion on
käytettävä jokaisella alueella tietty osuus 
3 kohdan mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.
3. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä vastaavan 
enimmäismäärän tässä luvussa 
tarkoitetulle tuelle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de
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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 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Rahoitusta koskevat säännökset

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä 
luvussa tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.
2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tai, jos sovelletaan 20 artiklaa, 
alueellisella tasolla. Jos lisätukea 
sovelletaan alueellisesti, jäsenvaltion on 
käytettävä jokaisella alueella tietty osuus 
3 kohdan mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.
3. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä vastaavan 
enimmäismäärän tässä luvussa 
tarkoitetulle tuelle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Viherryttämistoimenpiteiden pitäisi kuulua yhteisen maatalouspolitiikan II pilariin suorien 
tukien sijasta.

Tarkistus 1823
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusta koskevat säännökset Täytäntöönpanosäännökset

Or. fr

Tarkistus 1824
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä 
luvussa tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1825
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä 
luvussa tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1826
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. en

Tarkistus 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. de

Tarkistus 1828
Giovanni La Via
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. it

Tarkistus 1829
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. en

Tarkistus 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. es
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Perustelu

Tuen tämän osan on oltava mahdollisimman pieni, ja siksi ehdotetaan, ettei sen osuus ylitä 
10:tä prosenttia.

Tarkistus 1831
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
15 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä tämän 
asetuksen täytäntöönpanon kahden 
ensimmäisen vuoden aikana ja 
30 prosenttia seuraavasta vuodesta 
eteenpäin.

Or. fr

Tarkistus 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
15 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä tarjoten 
näin mahdollisuuden lisätä enemmän 
tuotantosidonnaisten tukien osuutta.

Or. es
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Tarkistus 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
15 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. es

Perustelu

On liiallista osoittaa 30 prosenttia suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä vihreisiin 
tukiin, kun otetaan huomioon, että nämä myönnetään yhdenmukaisesti kaikille saman alueen 
viljelijöille ilman asteittaista käyttöönottoa.

Tarkistus 1834
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
20 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. en

Tarkistus 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
20 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. es

Tarkistus 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
20 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan, että nyt ehdotettua kansallisesta enimmäismäärästä viherryttämiseen tai 
vihreisiin tukiin käytettävää osuutta vähennetään 30 prosentista 20 prosenttiin.

Tarkistus 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen vähintään 
20 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.
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Or. ro

Tarkistus 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä 20 prosenttia
liitteessä II esitetystä kansallisesta 
enimmäismäärästä rahoittaakseen yhteisen 
maatalouspolitiikan viherryttämistä 
asetuksessa (EU) N o [...] [RDR] 
vahvistettujen maatalouden 
ympäristöohjelmien mukaisesti tukena, 
jota unioni myöntää ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteisiin Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta rahoitettavien 
maaseudun kehittämisohjelmien kautta, 
kuten säädetään asetuksessa (EU) 
N:o [...][RDR].

Or. en

Perustelu

Viherryttämistoimenpiteiden täytäntöönpano onnistuu paremmin YMP:n II pilarin kautta.

Tarkistus 1839
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
25 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.
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Or. en

Tarkistus 1840
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen vähintään 
20 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä 
vuonna 2014 ja nostettava määrä 
50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltio voi käyttää tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. en

Tarkistus 1842
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltio on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. bg

Tarkistus 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen
30 prosenttia liitteessä II esitetystä
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on tässä luvussa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseksi asetettava 
30 prosenttia perustuen määrästä 
ehdolliseksi siten, että myöntämisen 
ehtona on tämän asetuksen III osaston 
2 luvussa asetettujen vaatimusten 
täyttäminen.

Or. en

Tarkistus 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän luvun rahoituksen perustana 
olisi oltava viitearvona käytettävä 
jäsenvaltion suorien tukien kulloinenkin 
keskiarvo, jotta ilmaston- ja 
ympäristönsuojelun kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä maksettava 
jäsenvaltiokohtainen hyvitys on saman 
arvoinen;
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Or. de

Tarkistus 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tässä luvussa mainittujen tukien 
rahoittamisen perustana olisi oltava 
viitearvona käytettävä jäsenvaltion 
suorien tukien kulloinenkin keskiarvo, 
jotta ilmaston- ja ympäristönsuojelun 
kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä maksettava 
jäsenvaltiokohtainen hyvitys on saman 
arvoinen;

Or. de

Tarkistus 1846
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos viljelijä jättää noudattamatta 30, 
31 ja 32 artiklassa säädettyjä 
velvollisuuksiaan, hänelle voidaan 
määrätä seuraamuksia, jotka vastaavat 
suuruudeltaan enintään tukea, joka 
viljelijälle on maksettu 
viherryttämistoimenpiteitä varten.

Or. en

Perustelu

Viherryttämistoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten pitäisi 
olla korkeintaan viljelijälle maksetun viherryttämistuen suuruisia.
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Tarkistus 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tai, jos sovelletaan 20 artiklaa, 
alueellisella tasolla. Jos lisätukea 
sovelletaan alueellisesti, jäsenvaltion on 
käytettävä jokaisella alueella tietty osuus 
3 kohdan mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tai, jos sovelletaan 20 artiklaa, 
alueellisella tasolla. Jos lisätukea 
sovelletaan alueellisesti, jäsenvaltion on 
käytettävä jokaisella alueella tietty osuus 
3 kohdan mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 

Poistetaan.
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mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.

Or. en

Tarkistus 1849
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tai, jos sovelletaan 20 artiklaa, 
alueellisella tasolla. Jos lisätukea 
sovelletaan alueellisesti, jäsenvaltion on 
käytettävä jokaisella alueella tietty osuus 
3 kohdan mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1850
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tai, jos sovelletaan 20 artiklaa, 
alueellisella tasolla. Jos lisätukea 
sovelletaan alueellisesti, jäsenvaltion on 
käytettävä jokaisella alueella tietty osuus 
3 kohdan mukaisesti vahvistetusta 

Poistetaan.



PE494.487v01-00 154/171 AM\909521FI.doc

FI

enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.

Or. en

Tarkistus 1851
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tai, jos sovelletaan 20 artiklaa, 
alueellisella tasolla. Jos lisätukea 
sovelletaan alueellisesti, jäsenvaltion on 
käytettävä jokaisella alueella tietty osuus 
3 kohdan mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 

Poistetaan.
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tai, jos sovelletaan 20 artiklaa, 
alueellisella tasolla. Jos lisätukea 
sovelletaan alueellisesti, jäsenvaltion on 
käytettävä jokaisella alueella tietty osuus 
3 kohdan mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.

Or. es

Perustelu

Koska ehdotuksessa vaaditaan, että viherryttämiseen käytettävät tuet on laskettava yksittäin, 
kyseistä tukea ei voida alueellistaa.

Tarkistus 1853
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueellisella
tasolla. Jos lisätukea sovelletaan 
alueellisesti, jäsenvaltion on käytettävä 
jokaisella alueella tietty osuus 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tasolla.

Or. de
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Tarkistus 1854
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueellisella 
tasolla. Jos lisätukea sovelletaan 
alueellisesti, jäsenvaltion on käytettävä 
jokaisella alueella tietty osuus 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä enimmäismäärällä.

2. Jäsenvaltio voi soveltaa tässä luvussa 
tarkoitettua tukea kansallisella tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueellisella tasolla. 
Jos lisätukea sovelletaan alueellisesti, 
jäsenvaltion on käytettävä jokaisella 
alueella tietty osuus 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetusta enimmäismäärästä. Kyseinen 
osuus lasketaan jakamalla 20 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistettu 
alueellinen enimmäismäärä 19 artiklan 
1 kohdan mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.

Or. en

Tarkistus 1855
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueellisella 
tasolla. Jos lisätukea sovelletaan 
alueellisesti, jäsenvaltion on käytettävä 
jokaisella alueella tietty osuus 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä enimmäismäärällä.

2. Jäsenvaltio voi soveltaa tässä luvussa 
tarkoitettua tukea kansallisella tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueellisella tasolla. 
Jos lisätukea sovelletaan alueellisesti, 
jäsenvaltion on käytettävä jokaisella 
alueella tietty osuus 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetusta enimmäismäärästä. Kyseinen 
osuus lasketaan jakamalla 20 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistettu 
alueellinen enimmäismäärä 19 artiklan 
1 kohdan mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.

Or. en
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Tarkistus 1856
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella tai,
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueellisella 
tasolla. Jos lisätukea sovelletaan 
alueellisesti, jäsenvaltion on käytettävä 
jokaisella alueella tietty osuus 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä enimmäismäärällä.

2. Jäsenvaltio voi soveltaa tässä luvussa 
tarkoitettua tukea kansallisella tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, jäsenvaltio voi 
soveltaa tukea alueellisella tasolla. Jos 
lisätukea sovelletaan alueellisesti, 
jäsenvaltion on käytettävä jokaisella 
alueella tietty osuus 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetusta enimmäismäärästä. Kyseinen 
osuus lasketaan jakamalla 20 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistettu 
alueellinen enimmäismäärä 19 artiklan 
1 kohdan mukaisesti määritellyllä 
enimmäismäärällä.

Or. en

Tarkistus 1857
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueellisella 
tasolla. Jos lisätukea sovelletaan 
alueellisesti, jäsenvaltion on käytettävä 
jokaisella alueella tietty osuus 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä enimmäismäärällä.

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tasolla tai, jos sovelletaan 20 artiklaa,
jäsenvaltio voi soveltaa tukea alueellisella 
tasolla. Jos lisätukea sovelletaan 
alueellisesti, jäsenvaltion on käytettävä 
jokaisella alueella tietty osuus 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
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mukaisesti määritellyllä enimmäismäärällä.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa maatalouspolitiikkaa toteutetaan alueellisesti, joten kaikki 
viherryttämistukea koskevat päätökset on myös tehtävä sopivimmalla hallinnon tasolla.

Tarkistus 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella tai,
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueellisella 
tasolla. Jos lisätukea sovelletaan 
alueellisesti, jäsenvaltion on käytettävä 
jokaisella alueella tietty osuus 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä enimmäismäärällä.

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella 
tasolla. Jos sovelletaan 20 artiklaa, 
jäsenvaltiot voivat soveltaa tukea
alueellisella tasolla. Jos lisätukea 
sovelletaan alueellisesti, jäsenvaltion on 
käytettävä jokaisella alueella tietty osuus 
3 kohdan mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä enimmäismäärällä.

Or. de

Tarkistus 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen 33 artiklan 
soveltamiseen tarkoitetut osoittamatta 
jääneet varat on siirrettävä 



AM\909521FI.doc 159/171 PE494.487v01-00

FI

asianomaisessa jäsenvaltiossa viljelijöille 
tai viljelijäryhmille Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämistoimien toteuttamiseksi 
14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1860
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä vastaavan 
enimmäismäärän tässä luvussa 
tarkoitetulle tuelle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1861
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa vuosittain
täytäntöönpanosäädöksillä vastaavan 
enimmäismäärän tässä luvussa tarkoitetulle 
tuelle. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi vahvistaa 
vuosittain vastaavan enimmäismäärän tässä 
luvussa tarkoitetulle tuelle.

Or. de
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Perustelu

Ilmaston- ja ympäristönsuojelun kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen alueen ylärajan 
vahvistaminen ei ole mikään tekninen ratkaisu.

Tarkistus 1862
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa vuosittain
täytäntöönpanosäädöksillä vastaavan
enimmäismäärän tässä luvussa
tarkoitetulle tuelle. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastusmenettelyä noudattaen.

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt tämän 
luvun 29 artiklan 5 kohtaa varten. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastusmenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa sekä 30, 31 ja 
32 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
noudattamatta jättämisestä määrätyt 
vähennykset ja seuraamukset on 
säilytettävä siinä jäsenvaltiossa ja sillä 
alueella, jossa/jolla noudattamatta 
jättäminen on tapahtunut.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten noudattamatta jättämisestä määrätyt seuraamukset eivät saisi johtaa 
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jäsenvaltion tai alueen kansallisten määrärahojen vähenemiseen.

Tarkistus 1864
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tässä artiklassa sekä 30, 31 ja 
32 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
noudattamatta jättämisestä määrätyt 
vähennykset ja seuraamukset on 
säilytettävä siinä jäsenvaltiossa ja sillä 
alueella, jossa/jolla noudattamatta 
jättäminen on tapahtunut.

Or. en

Tarkistus 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikkien tästä luvusta ja 30, 31 ja 
32 luvusta määräysten noudattamatta 
jättämisen vuoksi johtuvien perustuen 
vähentämisten tai sakkojen on jäätävä 
siihen jäsenvaltioon tai sen alueelle, jossa 
ne ovat syntyneet.

Or. de

Tarkistus 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

3 b. Jäsenvaltioiden kansallisesta 
enimmäismäärästä käyttämättä jääneet 
varat, jotka on tarkoitettu tässä luvussa 
määritettyjen tukien rahoittamiseen, 
jäävät jäsenvaltioille ja ne on käytettävä 
maatalouden ympäristön- ja 
ilmastonsuojelutoimenpiteisiin asetuksen 
(EU) ELER/2012 toimenpiteiden 
puitteissa.

Or. de

Tarkistus 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Älykästä kasvua koskeva erityistuki

Yleiset säännöt
1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
viljelijöille tukea tämän luvun mukaisesti, 
edellyttäen että 9 artiklan mukaiset 
vaatimukset täyttyvät.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava ne 
vaatimukset, jotka mahdollisten 
tuensaajien on täytettävä.
3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, tämä tuki on osoitettava niille 
viljelijöille, joiden maataloustuotteiden 
myynnistä saamien tulojen osuus on 
suurempi kuin heidän mistä tahansa 
muusta taloudellisesta toiminnasta 
saamiensa tulojen osuus yhteensä.
4. Soveltaakseen tätä lukua jäsenvaltiot 
voivat käyttää määritelmiä, joista 
säädetään asiaa koskevassa kansallisessa 
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lainsäädännössä ja joita käytetään jo tällä 
hetkellä tiettyjen tukien myöntämiseen.
5. Jäsenvaltioiden on lisättävä 
perustukijärjestelmään liittyvien 
tukioikeuksien arvoa 50 prosenttia niiden 
viljelijöiden osalta, jotka täyttävät 
jäsenvaltioiden asettamat ehdot, tämän 
luvun mukaisesti ja ottaen huomioon 
33 b artiklassa säädetyn 
enimmäismäärän.

Or. es

Tarkistus 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
33 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 b artikla
Rahoitusta koskevat säännökset

1. Jäsenvaltion on käytettävä 
33 a kohdassa tarkoitetun tuen 
rahoittamiseen 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä.

Or. es

Tarkistus 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Luonnonolosuhteista johtuvista rajoitteista kärsiville alueille maksetut tuet pitäisi sisällyttää 
kokonaisuudessaan toiseen pilariin.

Tarkistus 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 3 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä ja 
jonka tila sijaitsee kokonaan tai osittain 

1. Jäsenvaltio myöntää tukea viljelijälle, 
jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä ja 
jonka tila sijaitsee kokonaan tai osittain 
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jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o [RDR] 
33 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
nimeämillä alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.

jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o [RDR] 
33 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
nimeämillä alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.

Or. fr

Tarkistus 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä ja 
jonka tila sijaitsee kokonaan tai osittain 
jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o [RDR] 
33 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
nimeämillä alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.

1. Tukea myönnetään viljelijälle, jolla on 
oikeus tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä ja jonka tila 
sijaitsee kokonaan tai osittain jäsenvaltion 
asetuksen (EU) N:o [RDR] 33 artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimeämillä alueilla, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita.

Or. fr

Perustelu

Tämän toimenpiteen on oltava pakollinen, jotta voidaan lähentää keskenään alueita, joilla ei 
ole luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, ja alueita, joilla sellaisia on, ja jotta voidaan 
varmistaa tasapuolinen kilpailu eri maatalousalueiden välillä sekä taata alueellisesti 
tasapainoinen kasvu.

Tarkistus 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä ja 

1. Jäsenvaltio ja toimivaltainen alue voi
myöntää tukea viljelijälle, jolla on oikeus 
tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 
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jonka tila sijaitsee kokonaan tai osittain 
jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o [RDR] 
33 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
nimeämillä alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.

perustukijärjestelmässä ja jonka tila 
sijaitsee kokonaan tai osittain jäsenvaltion 
asetuksen (EU) N:o [RDR] 33 artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimeämillä alueilla, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita.

Or. es

Perustelu

On muistettava, että tietyissä jäsenvaltioissa tukien jakamista koskevat valtuudet ovat 
alueilla, ja että toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi tätä seikkaa ei voida jättää 
huomiotta unionin säädöksessä.

Tarkistus 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä ja 
jonka tila sijaitsee kokonaan tai osittain 
jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o [RDR] 
33 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
nimeämillä alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä ja 
jonka tila sijaitsee kokonaan tai osittain 
jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o [RDR] 
33 artiklan 1 kohdan ja 21 päivänä 
toukokuuta 1992 luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun neuvoston direktiivin 
92/43/ETY 4 artiklan mukaisesti 
nimeämillä alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, eli 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla 
alueilla.

Or. es

Tarkistus 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi päättää myöntää 
1 kohdassa tarkoitettua tukea kaikille
kyseisen kohdan soveltamisalaan 
kuuluville alueille tai vaihtoehtoisesti 
rajoittaa tuen puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein vain joillekin 
asetuksen (EU) N:o [RDR] 33 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille alueille.

2. Jäsenvaltio myöntää 1 kohdassa 
tarkoitettua tukea kaikille kyseisen kohdan 
soveltamisalaan kuuluville alueille tai 
vaihtoehtoisesti rajoittaa tuen 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
vain joillekin asetuksen (EU) N:o [RDR] 
33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
alueille.

Or. fr

Perustelu

Tämän toimenpiteen on oltava pakollinen, jotta voidaan lähentää keskenään alueita, joilla ei 
ole luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, ja alueita, joilla sellaisia on, ja jotta voidaan 
varmistaa tasapuolinen kilpailu eri maatalousalueiden välillä sekä taata alueellisesti 
tasapainoinen kasvu.

Tarkistus 1877
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi päättää myöntää 
1 kohdassa tarkoitettua tukea kaikille 
kyseisen kohdan soveltamisalaan 
kuuluville alueille tai vaihtoehtoisesti 
rajoittaa tuen puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein vain joillekin
asetuksen (EU) N:o [RDR] 33 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille alueille.

2. Jäsenvaltio voi päättää myöntää 
1 kohdassa tarkoitettua tukea kaikille 
kyseisen kohdan soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla sijaitseville aloille tai 
vaihtoehtoisesti rajoittaa tuen 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein 
vain osalle asetuksen (EU) N:o [RDR] 
33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
alueista ja/tai tietyille kyseisillä alueilla 
sijaitseville aluetyypeille.

Or. fr
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Tarkistus 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi päättää myöntää 
1 kohdassa tarkoitettua tukea kaikille 
kyseisen kohdan soveltamisalaan 
kuuluville alueille tai vaihtoehtoisesti 
rajoittaa tuen puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein vain joillekin
asetuksen (EU) N:o [RDR] 33 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille alueille.

2. Jäsenvaltio voi päättää myöntää 
1 kohdassa tarkoitettua tukea kaikille 
kyseisen kohdan soveltamisalaan 
kuuluville alueille tai puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein tietyille asetuksen 
(EU) N:o [RDR] 33 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille alueille.

Or. fr

Tarkistus 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
myönnetään vuosittain sellaisilla alueilla 
sijaitsevaa tukikelpoista hehtaaria kohden, 
joille jäsenvaltio on päättänyt myöntää 
tukea tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
ja se maksetaan, kun asianomainen viljelijä 
aktivoi kyseisiin hehtaareihin liittyvät 
tukioikeudet, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan, rahoituskurin, 
asteittaisten alennusten ja tukikattojen, 
7 artiklan mukaisen lineaarisen 
vähennyksen ja asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklan mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja poissulkemisten 
soveltamista.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
myönnetään vuosittain sellaisilla alueilla 
sijaitsevaa tukikelpoista hehtaaria kohden, 
joille jäsenvaltio myöntää tukea tämän 
artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja se 
maksetaan, kun asianomainen viljelijä 
aktivoi kyseisiin hehtaareihin liittyvät 
tukioikeudet, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan, rahoituskurin, 
asteittaisten alennusten ja tukikattojen, 
7 artiklan mukaisen lineaarisen 
vähennyksen ja asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklan mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja poissulkemisten 
soveltamista.

Or. fr
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Perustelu

Tämän toimenpiteen on oltava pakollinen, jotta voidaan lähentää keskenään alueita, joilla ei 
ole luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, ja alueita, joilla sellaisia on, ja jotta voidaan 
varmistaa tasapuolinen kilpailu eri maatalousalueiden välillä sekä taata alueellisesti 
tasapainoinen kasvu.

Tarkistus 1880
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain sellaisilla 
alueilla sijaitsevaa tukikelpoista hehtaaria 
kohden, joille jäsenvaltio on päättänyt 
myöntää tukea tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja se maksetaan, kun 
asianomainen viljelijä aktivoi kyseisiin 
hehtaareihin liittyvät tukioikeudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan, 
rahoituskurin, asteittaisten alennusten ja 
tukikattojen, 7 artiklassa tarkoitetun 
lineaarisen vähennyksen ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain sellaisilla 
alueilla sijaitsevaa tukikelpoista hehtaaria 
kohden, joille jäsenvaltio on päättänyt 
myöntää tukea tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja se maksetaan, kun 
asianomainen viljelijä aktivoi kyseisiin 
hehtaareihin liittyvät tukioikeudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan, 
rahoituskurin, 7 artiklassa tarkoitetun 
lineaarisen vähennyksen ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain sellaisilla 
alueilla sijaitsevaa tukikelpoista hehtaaria 

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain sellaisilla 
alueilla sijaitsevaa tukikelpoista hehtaaria 
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kohden, joille jäsenvaltio on päättänyt 
myöntää tukea tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja se maksetaan, kun 
asianomainen viljelijä aktivoi kyseisiin 
hehtaareihin liittyvät tukioikeudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan, 
rahoituskurin, asteittaisten alennusten ja 
tukikattojen, 7 artiklassa tarkoitetun 
lineaarisen vähennyksen ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

kohden, joille jäsenvaltio on päättänyt 
myöntää tukea tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja se maksetaan, kun 
asianomainen viljelijä aktivoi kyseisiin 
hehtaareihin liittyvät tukioikeudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan, 
rahoituskurin, tuen asteittaisen 
mukauttamisen, 7 artiklassa tarkoitetun 
lineaarisen vähennyksen ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain sellaisilla 
alueilla sijaitsevaa tukikelpoista hehtaaria 
kohden, joille jäsenvaltio on päättänyt 
myöntää tukea tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja se maksetaan, kun 
asianomainen viljelijä aktivoi kyseisiin 
hehtaareihin liittyvät tukioikeudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan, 
rahoituskurin, asteittaisten alennusten ja 
tukikattojen, 7 artiklassa tarkoitetun 
lineaarisen vähennyksen ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain sellaisilla 
alueilla sijaitsevaa tukikelpoista hehtaaria 
kohden, joille jäsenvaltio on päättänyt 
myöntää tukea tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja se maksetaan, kun 
asianomainen viljelijä aktivoi kyseisiin 
sellaisilla alueilla sijaitseviin 
tukikelpoisiin hehtaareihin, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita,
liittyvät tukioikeudet, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan, rahoituskurin, 
asteittaisten alennusten ja tukikattojen, 
7 artiklassa tarkoitetun lineaarisen 
vähennyksen ja asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklan mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja poissulkemisten 
soveltamista.

Or. es
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Tarkistus 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain sellaisilla 
alueilla sijaitsevaa tukikelpoista hehtaaria 
kohden, joille jäsenvaltio on päättänyt 
myöntää tukea tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja se maksetaan, kun 
asianomainen viljelijä aktivoi kyseisiin 
hehtaareihin liittyvät tukioikeudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan, 
rahoituskurin, asteittaisten alennusten ja 
tukikattojen, 7 artiklassa tarkoitetun 
lineaarisen vähennyksen ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain sellaisilla 
alueilla sijaitsevaa tukikelpoista hehtaaria 
kohden, joille jäsenvaltio on päättänyt 
myöntää tukea tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja se maksetaan, kun 
asianomainen viljelijä aktivoi kyseisiin 
sellaisilla alueilla sijaitseviin 
tukikelpoisiin hehtaareihin, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita,
liittyvät tukioikeudet, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan, rahoituskurin, 
asteittaisten alennusten ja tukikattojen, 
7 artiklassa tarkoitetun lineaarisen 
vähennyksen ja asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklan mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja poissulkemisten 
soveltamista.

Or. es


