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Tarkistus 425
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vastaavan viranomaisen on 
tarkastusotantaa valmistellessaan 
harkittava, katetaanko sillä EU:n 
talousarviossa oleviin julkisiin varoihin 
kohdistuva riski, ja tähän on sisällytettävä 
ympäristölle ja kansanterveydelle 
aiheutuva riski sekä 60 artiklassa 
tarkoitetut asiaan liittyvät kustannukset. 

Or. en

Perustelu

Julkisessa rahoituksessa sovellettavista talousarvion tehokkuutta koskevista periaatteista 
seuraa, että rahastoille / EU:n talousarviolle aiheutuvaan riskiin olisi sisällytettävä 
ympäristö- ja kansanterveysseikoista aiheutuvat kustannukset. Niitä olisivat muun muassa 
puhdistamiseen liittyvät kustannukset, ympäristön ennalleen palauttaminen, 
vaarallisten/haitallisten aineiden hävittäminen sekä kriiseistä / kontaminaatiosta uhreille, 
myös viljelijöille, mahdollisesti suoritettavat korvaukset. EU:n ei pitäisi rahoittaa vahinkoja 
aiheuttavaa maataloutta, sillä ympäristölle ja kansanterveydelle aiheutuvista vahingoista 
maksetaan kahdesti: kerran YMP-tukena ja kerran julkisina varoina.

Tarkistus 426
Bas Eickhout
Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laatiessaan valvottavia tiloja koskevaa 
riskeihin perustuvaa tarkastusotantaa 
jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon, että 
luonnonmukaisesta maataloudesta 
aiheutuu luontaisesti pienempi 
ympäristön pilaantumisen riski, mikä 
merkitsee pienempää julkisille varoille ja 
EU:n talousarviolle aiheutuvaa riskiä.

Or. en
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Perustelu

Maksajavirastot suunnittelevat otannan tiloista, jotka on tarkastettava täydentävien ehtojen 
varalta (ja/tai toiminnan muuttamiseksi ympäristöystävällisemmäksi tulevaisuudessa). 
Ympäristöriskeihin perustuvien tarkastusten otannassa olisi otettava huomioon, että 
luonnonmukaisesta maataloudesta aiheutuu käytettyjen maatalouden ekologisten menetelmien 
ansiosta luontaisesti pienempi (ympäristökustannusten) riski EU:n talousarviolle.

Tarkistus 427
Wojciech Michał Olejniczak
Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat vähentää paikalla 
tehtävien tarkastusten lukumäärää, jos 
virheiden määrä on hyväksyttävällä 
tasolla ja käyttöön otetut hallinto- ja 
valvontajärjestelmät toimivat 
asianmukaisesti. Komissio antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan tarkat 
edellytykset ja säännöt, joita 
jäsenvaltioiden on sovellettava. Siirretään 
komissiolle lisäksi valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti, jotta 
paikalla tehtävien tarkastusten määrää 
voidaan vähentää vuosittain kolmeen 
prosenttiin kaikista tukea hakeneista tai 
maksupyyntöjä esittäneistä viljelijöistä.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava vähentää paikalla tehtäviä tarkastuksia, jos rikkomusten määrä 
on laskussa. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa muutetaan yhdennettyyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmään sovellettavia sääntöjä.

Tarkistus 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne
Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat vähentää 
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tarkastuksia siinä tapauksessa, että 
virheiden määrä on hyväksyttävä.

Or. en

Tarkistus 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward
Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat vähentää paikalla 
tehtäviä tarkastuksia siinä tapauksessa, 
että virheiden määrä on hyväksyttävä. 
Täsmälliset sovellettavat edellytykset ja 
säännöt määritetään delegoiduilla 
säädöksillä tämän asetuksen 64 artiklaa 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistuksessa 63 käytetään sanamuotoa "käyttöön otetut hallinto- ja 
valvontajärjestelmät toimivat asianmukaisesti". Tämän merkitys on epäselvä, mikä voisi 
johtaa useisiin lisävaatimuksiin, jotka saattaisivat vaarantaa tarkastusten 
vähentämismahdollisuuden.

Tarkistus 430
Alfreds Rubiks
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tarkastusten asianmukaisen ja 
tehokkaan soveltamisen takaamiseksi 
sekä sen varmistamiseksi, että 
tukikelpoisuusedellytykset tarkastetaan 
tehokkaalla, yhdenmukaisella ja 
syrjimättömällä tavalla unionin 
taloudellisia etuja suojaten siirretään 
komissiolle valta antaa tilanteista, joissa 
tuensaajat tai heidän edustajansa estävät 
tarkastusten suorittamisen, delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. lv

Tarkistus 431
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä 
tarvittavat säännöt tämän luvun 
yhdenmukaiseksi soveltamiseksi unionissa.
Mainitut säännöt voivat koskea erityisesti 
seuraavia seikkoja:

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti tämän luvun yhdenmukaiseksi 
soveltamiseksi unionissa. Mainitut 
säädökset voivat koskea erityisesti 
seuraavia seikkoja:

Or. de

Perustelu

Kyseiset päätökset eivät ole luonteeltaan puhtaasti teknisiä.

Tarkistus 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännöt tehokkaaseen 
riskienhallintaan tarvittavien paikalla 
tehtävien tarkastusten vähimmäismääristä 
sekä edellytyksistä, joiden perusteella 
jäsenvaltioiden on lisättävä kyseisiä 
tarkastuksia tai siinä tapauksessa, että 
hallinto- ja valvontajärjestelmät toimivat 
asianmukaisesti ja virheiden määrä on 
hyväksyttävä, jäsenvaltiot voivat vähentää 
tarkastuksia;

(b) säännöt paikalla tehtävien tarkastusten 
vähimmäismääristä, joiden osuus on
oltava 1 prosentti yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän piiriin kuuluvissa 
järjestelmissä ja muissa tapauksissa 
tehokkaan riskinhallinnan edellyttämällä 
tasolla, sekä edellytyksistä, joiden 
perusteella jäsenvaltioiden on lisättävä 
kyseisiä tarkastuksia tai siinä tapauksessa, 
että virheiden määrä on hyväksyttävä, 
jäsenvaltiot voivat vähentää tarkastuksia; 
säännöt määräajoista, joiden kuluessa 
komission olisi reagoitava jäsenvaltion 
ilmoitukseen aikeesta vähentää 
tarkastuksia;

Or. en
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Perustelu

Virheiden hyväksyttävän määrän olisi oltava ainoa peruste arvioitaessa, voiko jäsenvaltio 
vähentää tarkastuksia. Olisi asetettava määräaikoihin perustuva mekanismi komission veto-
oikeudelle, kun jäsenvaltio ilmoittaa aikovansa vähentää tarkastuksiaan.

Tarkistus 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusten asianmukaisen ja tehokkaan 
soveltamisen takaamiseksi sekä sen 
varmistamiseksi, että 
tukikelpoisuusedellytykset tarkastetaan 
tehokkaalla, yhdenmukaisella ja 
syrjimättömällä tavalla unionin 
taloudellisia etuja suojaten siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti 
seuraavista aiheista: tehokkaan, 
oikeasuhteisen ja riskiperusteisen 
riskinhallinnan edellyttämät paikalla 
tehtävien tarkastusten vähimmäismäärät, 
edellytykset, joiden perusteella 
jäsenvaltioiden on lisättävä kyseisiä 
tarkastuksia tai ne voivat vähentää 
tarkastuksia virheiden määrän ollessa 
hyväksyttävä, sekä määräajat, joiden 
kuluessa komissio reagoi jäsenvaltion 
ilmoitukseen aikeesta vähentää
tarkastuksia.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistuksessa 63 käytetään sanamuotoa "käyttöön otetut hallinto- ja 
valvontajärjestelmät toimivat asianmukaisesti". Tämän merkitys on epäselvä, mikä voisi 
johtaa useisiin lisävaatimuksiin, jotka saattaisivat vaarantaa tarkastusten 
vähentämismahdollisuuden. Lisäksi olisi asetettava määräaika sille, mihin mennessä komissio 
vastaa jäsenvaltiolle, joka aikoo vähentää tarkastuksia. Tarkistus olisi kuitenkin mukautettava
esittelijän valitsemaan täytäntöönpanomalliin, jota Euroopan parlamentti puolustaa (eli 
kysymys olisi siirrettävä delegoituihin säädöksiin).
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Tarkistus 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännöt tehokkaaseen 
riskienhallintaan tarvittavien paikalla 
tehtävien tarkastusten vähimmäismääristä 
sekä edellytyksistä, joiden perusteella 
jäsenvaltioiden on lisättävä kyseisiä 
tarkastuksia tai siinä tapauksessa, että 
hallinto- ja valvontajärjestelmät toimivat 
asianmukaisesti ja virheiden määrä on 
hyväksyttävä, jäsenvaltiot voivat vähentää 
tarkastuksia;

Poistetaan.

Or. enPerustelu

Esittelijän tarkistuksessa 63 käytetään sanamuotoa "käyttöön otetut hallinto- ja 
valvontajärjestelmät toimivat asianmukaisesti". Tämän merkitys on epäselvä, mikä voisi 
johtaa useisiin lisävaatimuksiin, jotka saattaisivat vaarantaa tarkastusten 
vähentämismahdollisuuden. Lisäksi olisi asetettava määräaika sille, mihin mennessä komissio 
vastaa jäsenvaltiolle, joka aikoo vähentää tarkastuksia. Tarkistus olisi kuitenkin mukautettava 
esittelijän valitsemaan täytäntöönpanomalliin, jota Euroopan parlamentti puolustaa (eli 
kysymys olisi siirrettävä delegoituihin säädöksiin). 

Tarkistus 435
Monika Hohlmeier
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) jos satunnaisotantaan perustuvien 
paikalla tehtyjen tarkastusten yhteydessä 
todettujen virheiden taloudelliset 
vaikutukset (virhetaso) ovat kahtena 
edeltävänä vuonna kumpanakin alle kaksi 
prosenttia, jäsenvaltiot voivat vähentää 
itse paikalla tehtäviä tarkastuksia 
enintään 50 prosentilla;

Or. de
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Perustelu

Komission maininnat valvonnan vähentämisestä/lisäämisestä ovat hyvin epämääräisiä.
Perussäädöksessä on konkreettisemmin ilmoitettava, milloin valvontaa on lisättävä tai 
vähennettävä.

Tarkistus 436
Monika Hohlmeier
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) jos satunnaisotantaan perustuvien 
paikalla tehtyjen tarkastusten yhteydessä 
todettujen virheiden taloudelliset 
vaikutukset (virhetaso) ovat kahtena 
edeltävänä vuonna kumpanakin yli viisi 
prosenttia, jäsenvaltioiden on lisättävä itse 
paikalla tehtäviä tarkastuksia enintään 
50 prosentilla;

Or. de

Perustelu

Komission maininnat valvonnan vähentämisestä/lisäämisestä ovat hyvin epämääräisiä.
Perussäädöksessä on konkreettisemmin ilmoitettava, milloin valvontaa on lisättävä tai 
vähennettävä.

Tarkistus 437
Monika Hohlmeier
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) jos satunnaisotantaan perustuvien 
paikalla tehtyjen tarkastusten yhteydessä 
todettujen virheiden taloudelliset 
vaikutukset (virhetaso) ovat kahtena 
edeltävänä vuonna kumpanakin alle yksi 
prosentti, kyseiset jäsenvaltiot voivat 
vähentää itse paikalla tehtävien 
tarkastusten määrän 25 prosenttiin 
tavallisesta määrästä;
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Or. de

Perustelu

Komission maininnat valvonnan vähentämisestä/lisäämisestä ovat hyvin epämääräisiä.
Perussäädöksessä on konkreettisemmin ilmoitettava, milloin valvontaa on lisättävä tai 
vähennettävä.

Tarkistus 438
Alfreds Rubiks
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos todetaan, ettei tuensaaja täytä 
alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä 
säädettyjä tukikelpoisuusperusteita tai tuen 
myöntämisen edellytyksiin liittyviä 
sitoumuksia, tuki peruutetaan kokonaan tai 
osittain.

1. Jos todetaan, ettei tuensaaja täytä 
alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä 
säädettyjä tukikelpoisuusperusteita tai tuen 
myöntämisen edellytyksiin liittyviä 
sitoumuksia, tuki peruutetaan kokonaan ja 
noudattamatta jättäneelle osapuolelle 
suoritettavia maksuja vähennetään 
kahden seuraavan vuoden aikana.

Or. lv

Tarkistus 439
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos unionin lainsäädännössä niin 
säädetään, jäsenvaltiot voivat myös 
määrätä seuraamuksia vähentämällä 
sellaista myönnettyä tai myönnettävää 
maksua tai tällaisen maksun osaa, jonka 
osalta tukikelpoisuusperusteet tai 
sitoumukset täyttyvät, tai sulkemalla 
tällainen maksu tai maksun osa tuen 
ulkopuolelle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos unionin lainsäädännössä niin säädetään, 
jäsenvaltiot voivat myös määrätä 
seuraamuksia vähentämällä sellaista 
myönnettyä tai myönnettävää maksua tai 
tällaisen maksun osaa, jonka osalta 
tukikelpoisuusperusteet tai sitoumukset 
täyttyvät, tai sulkemalla tällainen maksu tai 
maksun osa tuen ulkopuolelle.

Jos unionin lainsäädännössä niin säädetään 
ja jollei täytäntöönpanosäädöksissä 
määritetyistä tarkemmista yksityiskohdista 
muuta johdu, jäsenvaltiot voivat myös 
määrätä seuraamuksia vähentämällä 
sellaista myönnettyä tai myönnettävää 
maksua tai tällaisen maksun osaa, jonka 
osalta tukikelpoisuusperusteet tai 
sitoumukset täyttyvät, tai sulkemalla 
tällainen maksu tai maksun osa tuen 
ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 441
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuesta vähennettävä määrä suhteutetaan
havaitun noudattamatta jättämisen 
vakavuuteen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen, ja ääritapauksena voi olla 
sulkeminen kokonaan yhden tai useamman 
tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen 
ulkopuolelle yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajaksi.

Asetettavat hallinnolliset seuraamukset 
määräytyvät havaitun noudattamatta 
jättämisen vakavuuden, laajuuden, keston
ja toistuvuuden perusteella, ja 
ääritapauksena voi olla sulkeminen 
kokonaan yhden tai useamman 
tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen 
ulkopuolelle yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajaksi.

Or. de

Tarkistus 442
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuesta vähennettävä määrä suhteutetaan Tuesta vähennettävä määrä suhteutetaan 
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havaitun noudattamatta jättämisen 
vakavuuteen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen, ja ääritapauksena voi olla 
sulkeminen kokonaan yhden tai useamman 
tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen 
ulkopuolelle yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajaksi.

havaitun noudattamatta jättämisen 
vakavuuteen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen, ja ääritapauksena voi olla 
sulkeminen kokonaan yhden tai useamman 
tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen 
ulkopuolelle yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajaksi. Kun vastaavat 
viranomaiset arvioivat oikeasuhteisesti 
hakijan tekemän, tuen myöntämistä 
koskevan sopimusrikkomuksen 
perusteella julkisille varoille aiheutuvaa 
riskiä ja tekevät tuen vähentämistä 
koskevia laskelmia, niiden on 
varmistettava, että vähennyksen määrä 
vastaa rikkomuksesta yhteiskunnalle 
aiheutuvia todellisia kustannuksia, kun 
otetaan huomioon 60 artikla.

Or. en

Perustelu

Täydentäviä ehtoja koskeviin rikkomuksiin (toisin kuin tukikelpoisuusehtojen seuraamuksissa) 
perustuvien tukivähennysten suuruutta arvioitaessa käytetään jo perusteina vakavuutta 
(vakava vai ei), (vaikutusten) laajuutta ja kestoa (kuinka kauan järjestelmän toipuminen / 
ympäristö- tai kansanterveysriskin poistuminen kestää). Toisinaan näin määritetyt 
vähennysasteet eivät ole kuitenkaan realistisia. Oikeasuhteisuusvaatimuksesta seuraa, että jos 
yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat suuria, myös vähennysten olisi oltava suuria.

Tarkistus 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuesta vähennettävä määrä suhteutetaan
havaitun noudattamatta jättämisen 
vakavuuteen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen, ja ääritapauksena voi olla 
sulkeminen kokonaan yhden tai useamman 
tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen 
ulkopuolelle yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajaksi.

Tuesta vähennettävä määrä porrastetaan 
oikeasuhteisesti havaitun rikkomuksen 
vakavuuteen ja laatuun ja havaitun 
noudattamatta jättämisen vakavuuteen, 
laajuuteen, kestoon ja toistuvuuteen 
nähden, ja ääritapauksena voi olla 
sulkeminen kokonaan yhden tai useamman 
tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen 
ulkopuolelle yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajaksi.

Or. en
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Perustelu

Koko asetuksessa käytettyjen sanamuotojen johdonmukaisuuden perusteella lienee 
tarkoituksenmukaisempaa käyttää tässä ilmaisua "vakavuus" eikä ilmaisua "koko".

Tarkistus 444
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun vähennysten soveltamisesta vastaavat 
viranomaiset arvioivat noudattamatta 
jättämisen vakavuutta, niiden on otettava 
huomioon, että eräissä noudattamatta 
jättämistä koskevissa tapauksissa 
rikkomus saattaa koskea alun perin 
pientä alaa, mutta pilaantumisen 
luonteesta tai kansanterveyttä koskevista 
kriiseistä johtuen seuraukset saattavat 
näkyä paljon suuremmalla alalla tai 
vaikuttaa useita vuosia. 

Or. en

Tarkistus 445
Monika Hohlmeier
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
peruutuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
seuraamusten kohteena olevat määrät 
peritään takaisin kokonaan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
peruutuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
seuraamusten kohteena olevat määrät 
peritään takaisin kokonaan sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 56 artiklan 3 
kohdan soveltamista.

Or. de

Perustelu

Hyvin pienten määrien takaisinperinnästä aiheutuu huomattavaa hallinnollista rasitetta.
Tästä syystä tietyn vähimmäistason alittavia määriä ei pitäisi periä takaisin, jotta 
kustannus/hyöty -suhde säilyisi.
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Tarkistus 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 a kohdassa tarkoitettua 
peruuttamista ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
hallinnollisia seuraamuksia koskevat 
määrät suhteutetaan oikein havaitun 
rikkomuksen vakavuuteen ja laatuun sekä 
havaitun noudattamatta jättämisen 
vakavuuteen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen.

Or. en

Perustelu

Koko asetuksessa käytettyjen sanamuotojen johdonmukaisuuden perusteella lienee 
tarkoituksenmukaisempaa käyttää tässä ilmaisua "vakavuus" eikä ilmaisua "koko".

Tarkistus 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asetuksen (EU) N:o xxx/2012 [DP] 
III osaston 2 luvussa tarkoitettujen 
velvoitteiden noudattamatta jättämiseen 
vuoksi tehtyjen peruuttamisten ja 
vähennysten määrä ei saa ylittää siinä 
luvussa tarkoitetun tuen määrää.
Tässä kohdassa tarkoitettuja 
peruuttamisia koskevat määrät asetetaan 
saataville maatalousrahastosta 
rahoitettavana maaseudun kehittämisen 
ohjelmasuunnittelun mukaisena unionin 
tukena, kuten asetuksessa (EU) N:o 
xxx/xxx [RDR] edellytetään, ja määrät 
myönnetään viljelijöille tai 
viljelijäryhmille, jotka toteuttavat kestävää 
kehitystä edistäviä toimenpiteitä.
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Or. en

Tarkistus 448
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
65 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

65 a artikla
Ilmaston ja ympäristön kannalta 

suotuisten maatalouskäytänteiden tukien 
peruuttamiset ja vähennykset

Sen estämättä, mitä 65 artiklassa 
säädetään, tämän artiklan mukaisesti 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
III osaston 2 luvussa tarkoitettujen 
velvoitteiden noudattamatta jättämisen 
vuoksi tehtyjen peruuttamisten ja 
vähennysten määrä voi ylittää siinä 
luvussa tarkoitetun tuen määrän.

Or. en

Tarkistus 449
Jens Rohde
Ehdotus asetukseksi
65 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

65 a artikla
Ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisten maatalouskäytänteiden tukien 
peruuttamiset ja vähennykset
Ellei 65 artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan mukaisesti asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [DP] III osaston 2 luvussa 
tarkoitettujen velvoitteiden noudattamatta 
jättämisen vuoksi tehtyjen peruuttamisten 
ja vähennysten määrä ei saa ylittää siinä 
luvussa tarkoitetun tuen määrää.

Or. en
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Perustelu

Viherryttämistoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä koituvat seuraamukset olisi rajattava 
viljelijälle todella maksettuun viherryttämistukeen.

Tarkistus 450
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) menettelyt ja tekniset perusteet, jotka 
liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin ja seuraamuksiin silloin 
kun havaitaan asianomaisen 
lainsäädännön soveltamisesta johtuvan 
minkä tahansa velvoitteen noudattamatta 
jättäminen;

Or. de

Tarkistus 451
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) menettelyt ja tekniset perusteet, jotka 
liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin ja seuraamuksiin silloin 
kun havaitaan asianomaisen 
lainsäädännön soveltamisesta johtuvan 
minkä tahansa velvoitteen noudattamatta 
jättäminen;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 452
Mairead McGuinness
Ehdotus asetukseksi
5 osasto – I a luku (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

I a luku
Ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 

koskeva valvontajärjestelmä ja 
hallinnolliset seuraamukset

Or. en

Tarkistus 453
Mairead McGuinness
Ehdotus asetukseksi
67 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

67 a artikla
Ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 

koskevat tarkastukset
1. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
käytettävä V osaston II luvussa säädettyä 
yhdennettyä järjestelmää ja erityisesti sen 
69 artiklan 1 kohdan a, b, d, e ja f 
alakohdassa tarkoitettuja osia.
2. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla sen todentamiseksi, täyttävätkö 
tuensaajat asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] III osaston 2 luvussa säädetyt 
velvoitteet. Ympäristöystävällisemmäksi 
muuttamista koskevista toimenpiteistä 
riippuen jäsenvaltiot voivat päättää tehdä 
hallinnollisia tarkastuksia, jos voidaan 
osoittaa, että ne ovat yhtä tehokkaita.
3. Paikalla tehtäviä tarkastuksia varten 
jäsenvaltion on laadittava maatiloja ja/tai 
tuensaajia koskeva otantasuunnitelma, 
joka voisi olla sama kuin 75 artiklassa 
paikalla tehtäviä tarkastuksia varten 
edellytetty otantasuunnitelma.
4. Paikalla tehtävät tarkastukset on 
suoritettava siten, että kyetään 
todentamaan, onko tilalla noudatettu 
kaikkia asiaankuuluvia 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 
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koskevia toimenpiteitä.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti tarkastusten tekemisestä sen 
todentamiseksi, että asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [DP] III osaston 2 luvussa 
säädetyt velvoitteet on täytetty.

Or. en

Tarkistus 454
Mairead McGuinness
Ehdotus asetukseksi
67 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

67 b artikla
Hallinnollisten seuraamusten 

soveltaminen ympäristöystävällisemmäksi 
muuttamisen osalta

1. Jos havaitaan, että tuensaaja ei 
noudata asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] III osaston 2 luvussa säädettyjä 
velvoitteita, tuen vastaava osa peruutetaan 
kokonaan tai osittain.
2. Tuesta vähennettävä määrä 
suhteutetaan havaitun noudattamatta 
jättämisen vakavuuteen, laajuuteen, 
kestoon ja toistuvuuteen.

Or. en

Tarkistus 455
Mairead McGuinness
Ehdotus asetukseksi
67 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

67 c artikla
Siirretty säädösvalta

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, 
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67 b artiklassa tarkoitettujen 
hallinnollisten seuraamusten 
yhdenmukaistetun laskentaperustan 
vahvistamiseksi ottaen huomioon 
rahoituskurista johtuvat vähennykset ja 
67 b artiklassa tarkoitettujen 
seuraamusten laskemisen ja soveltamisen.

Or. en

Tarkistus 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
asianmukaista teknologiaa yhdennettyä 
järjestelmäänsä perustaessaan.

Or. en

Tarkistus 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward
Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asianmukaista teknologiaa yhdennettyä 
järjestelmäänsä perustaessaan.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistus 78 on liian ohjaileva ja saattaisi johtaa tarpeettomaan rasitukseen, 
ilmaus "asianmukaista" on tässä yhteydessä parempi kuin "mahdollisimman paljon".

Tarkistus 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – f alakohta



PE494.482v02-00 20/167 AM\910034FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(f) yhtenäinen järjestelmä, johon kirjataan 
kaikkien tukihakemuksen tai 
maksupyynnön jättävien 68 artiklan 2 
kohdan mukaisten tuensaajien 
tunnistetiedot.

(f) järjestelmä, johon kirjataan kaikkien 
tukihakemuksen tai maksupyynnön 
jättävien 68 artiklan 2 kohdan mukaisten 
tuensaajien tunnistetiedot.

Or. en

Perustelu

Järjestelmissä olisi keskityttävä tuloksiin eikä erityisiin hallinnollisiin menettelyihin, koska 
näin jäsenvaltiot voivat räätälöidä järjestelmänsä omia tarpeitaan vastaaviksi.

Tarkistus 459
George Lyon
Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) yhtenäinen järjestelmä, johon kirjataan 
kaikkien tukihakemuksen tai 
maksupyynnön jättävien 68 artiklan 2 
kohdan mukaisten tuensaajien 
tunnistetiedot.

(f) järjestelmä, johon kirjataan kaikkien 
tukihakemuksen tai maksupyynnön 
jättävien 68 artiklan 2 kohdan mukaisten 
tuensaajien tunnistetiedot.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava hallinnoida järjestelmiään haluamallaan tavalla kunhan ne 
toimivat.

Tarkistus 460
Jim Higgins, Seán Kelly
Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdennettyyn järjestelmään on 
tarvittaessa sisällyttävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1760/2000 sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 21/2004 mukaisesti perustettu 

Poistetaan.
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eläinten tunnistamis- ja 
rekisteröintijärjestelmä.

Or. en

Perustelu

Koska asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanossa on ilmennyt hankaluuksia, sitä ei 
pitäisi sisällyttää yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään.

Tarkistus 461
Julie Girling, James Nicholson
Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tietokannan on mahdollistettava erityisesti 
se, että jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa käyttöönsä 
kalenterivuosia ja/tai markkinointivuosia 
koskevat tiedot vuodesta [2000] alkaen. 
Järjestelmästä on myös saatava suoraan ja 
viipymättä käyttöön tiedot vähintään
neljältä edeltävältä vuodelta.

Tietokannan on mahdollistettava erityisesti 
se, että jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa käyttöönsä 
kalenterivuosia ja/tai markkinointivuosia 
koskevat tiedot vuodesta [2010] alkaen. 
Tätä ei sovelleta jäsenvaltioihin, jotka 
ovat tehneet tukioikeuksien yksikköarvoa 
koskevat laskelmat asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [DP] 22 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Kaikkien jäsenvaltioiden on 
saatava tietokannasta suoraan ja 
viipymättä käyttöön tiedot vähintään 
neljältä edeltävältä vuodelta.

Or. en

Perustelu

Päivitystarve: tietojen ei tarvitsisi olla enää saatavilla vuodesta 2000 alkaen vaan vuodesta 
2010 alkaen. Vastaavasti tietojen suoraan ja viipymättä käytettävissä olemista koskevan 
määräajan pidentäminen vuodella lisäisi maksajavirastojen kustannuksia, joten pidennys ei 
ole perusteltu. Siksi määräajan olisi oltava edelleen neljä vuotta.

Tarkistus 462
Juozas Imbrasas
Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tietokannan on mahdollistettava erityisesti Tietokannan on mahdollistettava erityisesti 
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se, että jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa käyttöönsä 
kalenterivuosia ja/tai markkinointivuosia 
koskevat tiedot vuodesta [2000] alkaen. 
Järjestelmästä on myös saatava suoraan ja 
viipymättä käyttöön tiedot vähintään 
neljältä edeltävältä vuodelta.

se, että jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa käyttöönsä 
kalenterivuosia ja/tai markkinointivuosia 
koskevat tiedot vuodesta [2000] alkaen. 
EU:hun vuonna 2004 liittyneet 
jäsenvaltiot voivat kuitenkin varmistaa 
tietojen käyttöön saamisen vasta vuodesta 
2004 alkaen. Järjestelmästä on myös 
saatava suoraan ja viipymättä käyttöön 
tiedot vähintään neljältä edeltävältä 
vuodelta.

Or. lt

Tarkistus 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat perustaa hajautettuja 
tietokantoja edellyttäen, että ne sekä 
tietojen kirjaamisen ja saannin 
hallinnolliset menettelyt suunnitellaan 
yhdenmukaisesti koko jäsenvaltion 
alueella ja ne ovat keskenään 
yhteensopivia ristiintarkastusten 
mahdollistamiseksi.

2. Jäsenvaltiot voivat perustaa hajautettuja 
tietokantoja edellyttäen, että ne sekä 
tietojen kirjaamisen ja saannin 
hallinnolliset menettelyt suunnitellaan 
koko jäsenvaltion alueella ja siten, että 
ristiintarkastusten tekeminen on 
mahdollista.

Or. en

Perustelu

Tässä yksinkertaistamisessa keskitytään tuloksiin eikä erityisiin hallinnollisiin menettelyihin, 
koska näin jäsenvaltiot voivat räätälöidä järjestelmänsä omia tarpeitaan vastaaviksi.

Tarkistus 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat perustaa hajautettuja 
tietokantoja edellyttäen, että ne sekä 
tietojen kirjaamisen ja saannin 
hallinnolliset menettelyt suunnitellaan 

2. Jäsenvaltiot voivat perustaa hajautettuja 
tietokantoja edellyttäen, että ne sekä 
tietojen kirjaamisen ja saannin 
hallinnolliset menettelyt suunnitellaan 
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yhdenmukaisesti koko jäsenvaltion 
alueella ja ne ovat keskenään 
yhteensopivia ristiintarkastusten 
mahdollistamiseksi.

koko jäsenvaltion alueella siten, että 
ristiintarkastusten tekeminen on 
mahdollista.

Or. en

Perustelu

Näin huolehditaan yksinkertaistamisesta, jossa keskitytään tuloksiin eikä erityisiin 
hallinnollisiin menettelyihin, koska silloin jäsenvaltiot voivat räätälöidä järjestelmänsä omia 
tarpeitaan vastaaviksi.

Tarkistus 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä 
perustuu karttoihin, 
maarekisteriasiakirjoihin tai muuhun 
kartta-aineistoon. Siinä käytetään hyväksi 
sähköistä paikkatietojärjestelmätekniikkaa 
(GIS), ilma- tai satelliittiortokuvaus 
mukaan luettuna, noudattaen yhtenäistä 
standardia, joka takaa vähintään 
mittakaavan 1:5000 karttoja vastaavan 
tarkkuuden.

Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä 
perustuu karttoihin, 
maarekisteriasiakirjoihin tai muuhun 
kartta-aineistoon. Siinä käytetään hyväksi 
sähköistä paikkatietojärjestelmätekniikkaa 
(GIS), ilma- tai satelliittiortokuvaus 
mukaan luettuna, noudattaen yhtenäistä 
standardia, joka takaa vähintään 
mittakaavan 1:10000 karttoja vastaavan 
tarkkuuden.

Or. en

Perustelu

Kartat ovat jo nykyisin erittäin tarkkoja, ehdotettu mittakaavamuutos (1:5000) merkitsisi 
mittavaa uudelleen kartoittamista ja aiheuttaisi häiriöitä viljelijälle.

Tarkistus 466
George Lyon, Marit Paulsen
Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä 
perustuu karttoihin, 
maarekisteriasiakirjoihin tai muuhun 

Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä 
perustuu karttoihin, 
maarekisteriasiakirjoihin tai muuhun 
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kartta-aineistoon. Siinä käytetään hyväksi 
sähköistä paikkatietojärjestelmätekniikkaa 
(GIS), ilma- tai satelliittiortokuvaus 
mukaan luettuna, noudattaen yhtenäistä 
standardia, joka takaa vähintään 
mittakaavan 1:5000 karttoja vastaavan 
tarkkuuden.

kartta-aineistoon. Siinä käytetään hyväksi 
sähköistä paikkatietojärjestelmätekniikkaa 
(GIS), ilma- tai satelliittiortokuvaus 
mukaan luettuna, noudattaen yhtenäistä 
standardia, joka takaa vähintään 
mittakaavan 1:10000 karttoja vastaavan 
tarkkuuden.

Or. en

Perustelu

Nykyisen mittakaavan 1:10000 tarkkuus on riittävä eikä täsmällisempää kuvausta tarvita. 
Muutos mittakaavaan 1:5000 aiheuttaisi siten turhia hallinnollisia kustannuksia.

Tarkistus 467
Juozas Imbrasas
Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä 
perustuu karttoihin, 
maarekisteriasiakirjoihin tai muuhun 
kartta-aineistoon. Siinä käytetään hyväksi 
sähköistä paikkatietojärjestelmätekniikkaa 
(GIS), ilma- tai satelliittiortokuvaus 
mukaan luettuna, noudattaen yhtenäistä 
standardia, joka takaa vähintään 
mittakaavan 1:5000 karttoja vastaavan 
tarkkuuden.

Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä 
perustuu karttoihin, 
maarekisteriasiakirjoihin tai muuhun 
kartta-aineistoon. Siinä käytetään hyväksi 
sähköistä paikkatietojärjestelmätekniikkaa 
(GIS), ilma- tai satelliittiortokuvaus 
mukaan luettuna, noudattaen yhtenäistä 
standardia, joka takaa vähintään 
mittakaavan 1:1000 karttoja vastaavan 
tarkkuuden.

Or. lt

Tarkistus 468
Esther de Lange
Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä 
perustuu karttoihin, 
maarekisteriasiakirjoihin tai muuhun 
kartta-aineistoon. Siinä käytetään hyväksi 
sähköistä paikkatietojärjestelmätekniikkaa 
(GIS), ilma- tai satelliittiortokuvaus 

Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä 
perustuu karttoihin, 
maarekisteriasiakirjoihin tai muuhun 
kartta-aineistoon. Siinä käytetään hyväksi 
sähköistä paikkatietojärjestelmätekniikkaa 
(GIS), ilma- tai satelliittiortokuvaus 
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mukaan luettuna, noudattaen yhtenäistä 
standardia, joka takaa vähintään 
mittakaavan 1:5000 karttoja vastaavan 
tarkkuuden.

mukaan luettuna, noudattaen yhtenäistä 
standardia, joka takaa vähintään 
mittakaavan 1:5000 karttoja vastaavan 
tarkkuuden ja jossa otetaan huomioon, 
että rajaamista koskeva marginaali saa 
olla enintään 1,5 metriä.

Or. en

Tarkistus 469
Jens Rohde
Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
sisällyttämättä viljelylohkojen 
tunnistusjärjestelmään viljelylohkoja, 
joissa on maisemapiirteitä tai 
suojakaistoja.

Or. en

Perustelu

Tämä vähentää hallinnollisia kustannuksia merkittävästi.

Tarkistus 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tiedot, joiden perusteella voidaan 
tunnistaa kaikki tilan viljelylohkot ja 
vahvistaa niiden hehtaareina yhden 
desimaalin tarkkuudella ilmaistu pinta-
ala, sijainti ja tapauksen mukaan 
käyttötapa, sekä tieto siitä, onko kyse 
keinokastellusta viljelylohkosta;

Or. en

Perustelu

Nykyinen täsmällisyys aiheuttaa hallinnollista rasitusta, joka liittyy lohkon mittaamiseen ja 
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kartoittamiseen. Kun täsmällisyystasona on 0,01 hehtaaria, niin lohkosta on käytännössä 
otettava pois yli 100 neliömetrin laajuisia aloja, jotka eivät ole tukikelpoisia. Pienten alojen 
poistaminen johtaa viljelylohkojen sirpaloitumiseen. Näillä maa-aloilla on tavallisesti puita, 
pensaita tai muita esteitä, ja niillä on tavallisesti ekologista arvoa. Lisäksi tutkijat ovat sitä 
mieltä, että on mahdotonta tehdä näin tiukkaa rajanvetoa.

Tarkistus 471
George Lyon
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikki tilan viljelylohkot sekä muussa 
kuin maatalouskäytössä oleva pinta-ala, 
jolle 68 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tukea haetaan;

(a) kaikki tilan viljelylohkot sekä muussa 
kuin maatalouskäytössä oleva pinta-ala, 
jolle 68 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tukea haetaan; viljelylohkoista, joissa on 
maisemapiirteitä tai suojakaistoja, ei 
tarvitse kuitenkaan tehdä ilmoitusta;
tuensaajan on kuitenkin ilmoitettava 
hakemuksessaan, että hänellä on 
käytettävissään tällaisia viljelylohkoja, ja 
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä 
ilmoitettava kyseisten lohkojen sijainti.

Or. en

Perustelu

Tämä keventäisi viljelijöiden ja maksajavirastojen rasitusta etenkin kun otetaan huomioon 
uuden tukijärjestelmän monimutkainen hallinnointi.

Tarkistus 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) viljelijän ei tarvitse ilmoittaa 
viljelylohkojaan, joissa on maisemallisia 
piirteitä tai suojakaistoja; viljelijän on 
kuitenkin ilmoitettava hakemuksessaan, 
että hänellä on käytettävissään tällaisia
viljelylohkoja, ja toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä ilmoitettava 
kyseisten lohkojen sijainti.
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Or. en

Perustelu

Tällä pyritään keventämään viljelijöiden ja maksajavirastojen rasitusta etenkin kun otetaan 
huomioon ympäristöystävällisemmäksi muuttamista koskevien tukien monimutkaisuus.

Tarkistus 473
Brian Simpson
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siinä tapauksessa, että ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu edunsaaja on 
virallisesti rekisteröitynyt voittoa 
tavoittelematon yhdistys, jonka 
ensisijaisena perustamistarkoituksena on 
ollut maaperän ja/tai historiallisen 
ympäristön aktiivinen suojelu ja 
hoitaminen säilyttämistarkoituksessa ja 
yleishyödyllisessä mielessä, jäsenvaltio voi 
päättää tunnustaa tämän artiklan 
yhteydessä yhdistyksen tilat tai tilaryhmät 
yksittäisiksi ja erillisiksi yrityksiksi. 

Or. en

Perustelu

Tietyntyyppiset voittoa tavoittelemattomat yhdistykset hoitavat lukuisia maaseudun tiloja 
varmistaakseen kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän viljelyn. Siksi on järkevää antaa 
jäsenvaltioiden kohdella tällaisen yhdistyksen monia tiloja yksittäisinä ja erillisinä yrityksinä, 
kun on kyse tukihakemusten ja maksuvaatimusten toimittamisesta. Näin voidaan 
yksinkertaistaa monimutkaisia hallinnollisia vaatimuksia ja vähentää tuensaajalle ja 
kansallisille maksajavirastolle asiasta aiheutuvia suhteettomia kustannuksia.

Tarkistus 474
Wojciech Michał Olejniczak
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää että 
1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten 
mukaiset tukihakemukset ja 
maksupyynnöt ovat voimassa joitakin 
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vuosia, etenkin jos tuensaajan tilaan 
kuuluvan maatalousmaan yksittäisten 
yksikköjen osuus tai muiden asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] tai asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] mukaisesti tuen 
piiriin kuuluvien alueiden osuus ei muutu 
hakemuksen voimassaoloaikana. 
Asianomaisten tuensaajien on 
ilmoitettava kaikista aiemmin 
toimittamiensa tietojen muuttumisista ja 
vahvistettava asia vuosittain osallistumista 
koskevassa ilmoituksessa.

Or. pl

Perustelu

On tärkeää, että viljelijöiden maksupyyntöihin soveltamaa järjestelmää yksinkertaistetaan. 
Siksi jäsenvaltioiden on voitava tehdä päätöksiä hakemuksen pitämisestä voimassa kerralla 
useamman vuoden ajan. Tätä olisi sovellettava erityisesti, kun viljelijät käyttävät 
maataloustuotannossa perinteisiä tai ennalta suunniteltuja menetelmiä.

Tarkistus 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävä 
tukihakemus tai maksupyyntö on 
voimassa sitoumuksen koko keston ajan 
edellyttäen, että asianomaisten 
tuensaajien on ilmoitettava vuosittain 
alun perin toimittamiensa tietojen 
mahdollisista muutoksista.

Or. it

Tarkistus 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
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1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävä 
tukihakemus tai maksupyyntö on 
voimassa useita vuosia edellyttäen, että 
asianomaisten tuensaajien on ilmoitettava 
alun perin toimittamiensa tietojen 
mahdollisista muutoksista.

Or. en

Perustelu

Nykykäytännön mukaan kun sopimukseen liittyvä maatalouden ympäristötoimia koskeva 
hakemus on toimitettu ja hyväksytty viimeistään 15. toukokuuta, sopimuksen tehneiden ei 
tarvitse enää esittää erillistä maksupyyntöä sopimuksen loppuvuosiksi. Tämä säännös 
kannattaa säilyttää.

Tarkistus 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävä 
tukihakemus tai maksupyyntö on 
voimassa useita vuosia edellyttäen, että 
asianomaisten tuensaajien on ilmoitettava 
alun perin toimittamiensa tietojen 
mahdollisista muutoksista. Useita vuosia 
kattava hakemus edellyttää kuitenkin, että 
tuensaaja vahvistaa asian vuosittain.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistuksen 79 loppuosa on luonteeltaan täytäntöön paneva.

Tarkistus 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 1 kohdassa säädetyt 
vaatimukset täyttävä tukihakemus tai 
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maatalouden ympäristöpalkkioita koskeva 
maksupyyntö on voimassa sitoumuksen 
koko keston ajan edellyttäen, että 
asianomaisten tuensaajien on ilmoitettava
vuosittain alun perin toimittamiensa 
tietojen mahdollisista muutoksista.

Or. it

Tarkistus 479
Wojciech Michał Olejniczak
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää 
hakemuksista saatuja tietoja 
maataloustuotantoa koskevien 
ennusteiden laatimiseen.

Or. pl

Perustelu

Kun jäsenvaltiot voivat hyödyntää hakemuksia maataloustuotantoa koskevien ennusteiden 
laatimiseen, ne saattavat kyetä reagoimaan paremmin maataloustuotteiden markkinoilla 
ilmeneviin kriiseihin.

Tarkistus 480
Monika Hohlmeier
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi suorien tukien 
sekä pinta-alaan ja eläinten määrään 
perustuvien monivuotisten maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden 
yhteydessä pidättäytyä vuosittaisten 
maksuhakemusten esittämisestä, jos se 
ottaa käyttöön tehokkaat vaihtoehtoiset
menettelyt säädetyn hallinnollisen 
valvonnan toteuttamista varten eikä 
alkuperäiseen maksuhakemukseen ole 
tehty muutoksia.
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Or. de

Perustelu

Jos vuosittaisten maksuhakemusten esittämisestä pidättäydytään, voidaan merkittävällä 
tavalla vähentää hakijalle aiheutuvaa rasitetta. Tämän säännöksen perustana on neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien 
ehtojen täytäntöönpanon osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 65/2011 3 artikla.

Tarkistus 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhtenäisen järjestelmän, johon kirjataan 
kaikkien 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tuensaajien tunnistetiedot, on 
taattava, että kaikki saman tuensaajan 
jättämät tukihakemukset ja maksupyynnöt 
voidaan tunnistaa kyseistä tuensaajaa 
koskeviksi.

Järjestelmän, johon kirjataan kaikkien 68 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tuensaajien tunnistetiedot, on taattava, että 
kaikki saman tuensaajan jättämät 
tukihakemukset ja maksupyynnöt voidaan 
tunnistaa kyseistä tuensaajaa koskeviksi.

Or. en

Perustelu

Järjestelmissä olisi keskityttävä tuloksiin eikä erityisiin hallinnollisiin menettelyihin, koska 
näin jäsenvaltiot voivat räätälöidä järjestelmänsä omia tarpeitaan vastaaviksi.

Tarkistus 482
George Lyon
Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhtenäisen järjestelmän, johon kirjataan 
kaikkien 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tuensaajien tunnistetiedot, on 
taattava, että kaikki saman tuensaajan 
jättämät tukihakemukset ja maksupyynnöt
voidaan tunnistaa kyseistä tuensaajaa 
koskeviksi.

Järjestelmän, johon kirjataan kaikkien 
68 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tuensaajien tunnistetiedot, on taattava, että 
kaikki saman tuensaajan jättämät 
tukihakemukset ja maksupyynnöt voidaan 
tunnistaa kyseistä tuensaajaa koskeviksi.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava hallinnoida järjestelmiään haluamallaan tavalla kunhan ne 
toimivat.

Tarkistus 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 61 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden on 
tukikelpoisuusedellytysten todentamiseksi 
tarkastettava tuen soveltaminen 
hallinnollisilla tarkastuksilla 
maksajavirastojen tai niiden valtuuttamien 
elinten kautta. Näitä tarkastuksia on 
täydennettävä paikalla tehtävillä 
tarkastuksilla.

1. Edellä olevan 61 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden on 
tukikelpoisuusedellytysten todentamiseksi 
tarkastettava tuen soveltaminen 
hallinnollisilla tarkastuksilla 
maksajavirastojen tai niiden valtuuttamien 
elinten kautta. Näitä tarkastuksia on 
täydennettävä paikalla tehtävillä 
tarkastuksilla, joiden tarkoituksena on 
seurata tukijärjestelmien määräysten 
noudattamista ja luontaisten riskien tasoa 
ja joiden määrä sovitetaan luontaisten 
riskien ja valvontariskien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä selvennetään satunnaisten paikalla tehtävien tarkastusten tarvetta ja tarkoitusta.

Tarkistus 484
George Lyon, Sylvie Goulard
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 61 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden on 
tukikelpoisuusedellytysten todentamiseksi 
tarkastettava tuen soveltaminen 
hallinnollisilla tarkastuksilla 
maksajavirastojen tai niiden valtuuttamien 
elinten kautta. Näitä tarkastuksia on 
täydennettävä paikalla tehtävillä 
tarkastuksilla.

1. Edellä olevan 61 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden on 
tukikelpoisuusedellytysten todentamiseksi 
tarkastettava tuen soveltaminen 
hallinnollisilla tarkastuksilla 
maksajavirastojen tai niiden valtuuttamien 
elinten kautta. Näitä tarkastuksia on 
täydennettävä paikalla tehtävillä 
tarkastuksilla, joiden tarkoituksena on 
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seurata tukijärjestelmien määräysten 
noudattamista ja luontaisten riskien tasoa 
ja joiden määrä sovitetaan luontaisten 
riskien ja valvontariskien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Selvennetään esittelijän esittämää tarkistusta 80.

Tarkistus 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä 
viranomainen, joka vastaa tässä luvussa 
tarkoitettujen valvontatoimenpiteiden ja 
tarkastusten yhteen sovittamisesta.

Or. es

Perustelu

Komissio on jättänyt pois kohdan, jossa käsiteltiin valvonnan yhteen sovittamisesta vastaavan 
viranomaisen nimittämistä. On erittäin tärkeää, että tämä kohta säilytetään, etenkin niiden 
maiden kannalta, joissa on sovitettava yhteen useamman maksajaviraston toiminta.

Tarkistus 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä 
viranomainen, joka vastaa tässä luvussa 
tarkoitettujen valvontatoimenpiteiden ja 
tarkastusten yhteen sovittamisesta.

Or. es
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Perustelu

Tämä kohta on säilytettävä, sillä kun jäsenvaltiolla on alueellisia elimiä, sen on sovitettava 
samalla alueella yhteen useamman maksajaviraston toiminnat.

Tarkistus 487
George Lyon, Sylvie Goulard
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Paikalla tehtäviä tarkastuksia varten 
jäsenvaltion on laadittava maatiloja ja/tai 
tuensaajia koskeva otantasuunnitelma.

2. Paikalla tehtäviä tarkastuksia varten 
jäsenvaltion on laadittava maatiloja ja/tai 
tuensaajia koskeva otantasuunnitelma, 
jossa on satunnaisotannalla valittu osa, 
jotta saadaan edustava virheprosentti, ja 
riskiotannalla valittu osa, joka 
mahdollistaa keskittymisen pyyntöihin, 
joiden kohdalla riski on suuri.

Or. en

Perustelu

Esittelijän esittämää tarkistusta 81 on oikaistava.

Tarkistus 488
Robert Dušek
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
viljelylohkojen tarkastamiseen paikalla 
kaukokartoitusta tai 
satelliittipaikannusjärjestelmää (GNSS).

3. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
kaukokartoitusta, kuvanmittausta, 
geodeettisia tutkimusmenetelmiä tai 
satelliittipaikannusjärjestelmää (GNSS) 
viljelylohkojen tarkastamiseksi paikalla.

Or. en

Tarkistus 489
Hynek Fajmon
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat käyttää
viljelylohkojen tarkastamiseen paikalla 
kaukokartoitusta tai 
satelliittipaikannusjärjestelmää (GNSS).

3. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
kaukokartoitusta, kuvanmittausta, 
geodeettisia tutkimusmenetelmiä tai 
satelliittipaikannusjärjestelmää (GNSS) 
viljelylohkojen tarkastamiseksi paikalla.

Or. en

Tarkistus 490
Petri Sarvamaa
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos ympäristöystävällisemmäksi 
muuttamista koskevia toimenpiteitä 
kyetään valvomaan ainoastaan 
perinteisillä paikalla tehtävillä 
tarkastuksilla, tarkastusten määrä on 
rajattava 1 prosenttiin.

Or. en

Tarkistus 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sallituksi mittapoikkeamaksi on 
pinta-alamittauksessa määriteltävä 
[1,25] metrin levyinen vyöhyke, jota 
sovelletaan viljelylohkon ympärysmittaan 
mittausmenetelmästä riippumatta.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää ottaa asetuksessa huomioon, että kaikilla mittausmenetelmillä on sama 
sallittu mittapoikkeama. Nykyinen paikalla tehtävissä tarkastuksissa sovellettu sallittu 
poikkeama on liian pieni. Mittausmenetelmästä riippumaton ja kaikille sama sallitun 
poikkeaman taso auttaisi yksinkertaistamaan menettelyjä ja saavuttamaan toisiinsa nähden 
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johdonmukaisempia tuloksia.

Tarkistus 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jos ympäristöystävällisemmäksi 
muuttamista koskevia toimenpiteitä 
kyetään valvomaan ainoastaan 
perinteisillä paikalla tehtävillä 
tarkastuksilla, tarkastusten määrän on 
oltava 1 prosentti.

Or. en

Perustelu

Ympäristöystävällisemmäksi muuttamista koskevien tarkastusten määrä olisi rajattava 
1 prosenttiin, koska kyse on täydentäviä ehtoja koskevasta valvonnasta.

Tarkistus 493
Robert Dušek
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tukijärjestelmiin ja 
toimenpiteisiin liittyvät maksut suoritetaan 
joulukuun 1 päivän ja seuraavan 
kalenterivuoden kesäkuun 30 päivän
välisenä aikana. Maksut suoritetaan 
kyseisen ajan kuluessa enimmillään 
kahdessa erässä.

Edellä 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tukijärjestelmiin ja 
toimenpiteisiin liittyvät maksut suoritetaan 
lokakuun 16 päivän ja seuraavan 
kalenterivuoden lokakuun 15 päivän
välisenä aikana. Maksut suoritetaan 
kyseisen ajan kuluessa enimmillään 
kahdessa erässä.

Or. en

Tarkistus 494
Hynek Fajmon
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tukijärjestelmiin ja 
toimenpiteisiin liittyvät maksut suoritetaan 
joulukuun 1 päivän ja seuraavan 
kalenterivuoden kesäkuun 30 päivän
välisenä aikana. Maksut suoritetaan 
kyseisen ajan kuluessa enimmillään 
kahdessa erässä.

Edellä 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tukijärjestelmiin ja 
toimenpiteisiin liittyvät maksut suoritetaan 
lokakuun 16 päivän ja seuraavan 
kalenterivuoden lokakuun 15 päivän
välisenä aikana. Maksut suoritetaan 
kyseisen ajan kuluessa enimmillään 
kahdessa erässä.

Or. en

Tarkistus 495
Robert Dušek
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin maksaa 
ennen joulukuun 1 päivää mutta 
aikaisintaan lokakuun 16 päivänä 
ennakkomaksuja, joiden suuruus 68 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla tuilla on 
enimmillään 50 prosenttia suorista tuista 
ja 75 prosenttia maaseudun 
kehittämistuesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 496
Hynek Fajmon
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin maksaa 
ennen joulukuun 1 päivää mutta 
aikaisintaan lokakuun 16 päivänä 
ennakkomaksuja, joiden suuruus 68 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla tuilla on 
enimmillään 50 prosenttia suorista tuista 
ja 75 prosenttia maaseudun 
kehittämistuesta.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 497
Eric Andrieu
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin maksaa ennen
joulukuun 1 päivää mutta aikaisintaan 
lokakuun 16 päivänä ennakkomaksuja, 
joiden suuruus 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuilla tuilla on enimmillään 50 
prosenttia suorista tuista ja 75 prosenttia 
maaseudun kehittämistuesta.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin maksaa ennen 
joulukuun 1 päivää mutta aikaisintaan 
lokakuun 16 päivänä ennakkomaksuja, 
joiden suuruus 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuilla tuilla on enimmillään 50 
prosenttia suorista tuista ja 75 prosenttia 
maaseudun kehittämistuesta tai 
aikaisintaan syyskuun 15 päivänä, kun on 
kyse asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RDR] 
32 artiklassa tarkoitetusta tuesta.

Or. fr

Tarkistus 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin maksaa ennen 
joulukuun 1 päivää mutta aikaisintaan 
lokakuun 16 päivänä ennakkomaksuja, 
joiden suuruus 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuilla tuilla on enimmillään 50 
prosenttia suorista tuista ja 75 prosenttia 
maaseudun kehittämistuesta.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin maksaa ennen 
joulukuun 1 päivää mutta aikaisintaan 
lokakuun 16 päivänä ennakkomaksuja, 
joiden suuruus 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuilla tuilla on enimmillään 
50 prosenttia suorista tuista ja enimmillään
75 prosenttia maaseudun kehittämistuesta.

Or. es

Tarkistus 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi myöntää delegoiduilla 
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säädöksillä 111 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioille luvan lisätä 3 alakohdassa 
tarkoitetun osuuden 80 prosenttiin 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa.

Or. es

Perustelu

Artiklaan on sisällytettävä mahdollisuus lisätä ennakkomaksujen osuutta. Tästä 
mahdollisuudesta on jo säädetty asetuksen (EY) N:o 73/2009 29 artiklan 4 kohdassa.

Tarkistus 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi myöntää 
täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltioille 
luvan lisätä ennakkomaksujen osuutta 
80 prosenttiin alueilla, joilla viljelijöillä 
on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi 
vakavia taloudellisia vaikeuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellisen 
alakohdan soveltamista. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Perustelu

Artiklaan on sisällytettävä mahdollisuus lisätä ennakkomaksujen osuutta. Tästä 
mahdollisuudesta on jo säädetty asetuksen (EY) N:o 73/2009 29 artiklan 4 kohdassa.

Tarkistus 501
Diane Dodds
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tukia ei 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
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saa maksaa ennen kuin jäsenvaltion 75 
artiklan mukaisesti tekemä 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskeva 
tarkastus on saatu päätökseen.

yksittäiseen hakemukseen liittyviä tukia ei 
saa maksaa ennen kuin jäsenvaltion 75 
artiklan mukaisesti tekemä 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskeva 
tarkastus on saatu päätökseen kyseisen 
hakemuksen osalta.

Or. en

Tarkistus 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tukia ei 
saa maksaa ennen kuin jäsenvaltion 75 
artiklan mukaisesti tekemä 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskeva 
tarkastus on saatu päätökseen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tukia ei 
saa maksaa ennen kuin jäsenvaltio on 
todentanut 75 artiklan mukaisesti, että 
ennakkomaksuja koskeviin hakemuksiin 
liittyvät tukikelpoisuusedellytykset ovat 
täyttyneet.

Or. es

Tarkistus 503
Jim Higgins, Seán Kelly
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tukia ei 
saa maksaa ennen kuin jäsenvaltion 75 
artiklan mukaisesti tekemä 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskeva 
tarkastus on saatu päätökseen.

2. Yksittäistä tukea ei saa maksaa ennen 
kuin jäsenvaltion 75 artiklan mukaisesti 
tekemä tukikelpoisuusedellytyksiä koskeva 
tarkastus on saatu päätökseen kyseisen 
tuen osalta.

Or. en

Tarkistus 504
Petri Sarvamaa
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a) Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat kiinnittäen 
huomiota liian suurien tukien 
maksamisen riskiin päättää maksaa 
enintään 50 prosenttia asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] III osaston 2 luvussa 
tarkoitetuista tuista ja 75 prosenttia 68 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
maaseudun kehittämisen yhteydessä 
maksetuista tuista sen jälkeen, kun 61 
artiklan 1 kohdassa säädetyt hallinnolliset 
tarkastukset on saatu päätökseen. 
Maksun prosenttiosuus on sama kaikille 
toimenpiteen tai toimien joukon 
tuensaajille.

Or. en

Tarkistus 505
George Lyon
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat kiinnittäen 
huomiota liian suurien tukien 
maksamisen riskiin päättää maksaa 
enintään 75 prosenttia 68 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun maaseudun 
kehittämisen yhteydessä maksetuista 
tuista sen jälkeen, kun 61 artiklan 
1 kohdassa säädetyt hallinnolliset 
tarkastukset on saatu päätökseen. 
Maksun prosenttiosuus on sama kaikille 
toimenpiteen tai toimien joukon 
tuensaajille.

Or. en

Perustelu

Nykyisellään maaseudun kehittämistä koskevien toimenpiteiden ennakkomaksut voidaan 
suorittaa kun hallinnolliset tarkastukset on saatettu päätökseen. Tämä tilanne olisi 
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säilytettävä ennallaan. Sitä ei kuitenkaan pitäisi soveltaa ensimmäisen pilarin mukaiseen 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamiseen, koska silloin ensimmäisen pilarin 
tarkastusjärjestelmästä saattaisi tulla liian monimutkainen (ennakkomaksuja koskevat 
säännöt poikkeaisivat toisistaan perustukijärjestelmässä ja ympäristöystävällisemmäksi 
muuttamista koskevissa tuissa).

Tarkistus 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat kiinnittäen 
huomiota liian suurien tukien 
maksamisen riskiin päättää maksaa 
enintään 50 prosenttia asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] III osaston 2 luvussa 
tarkoitetuista tuista ja 75 prosenttia 68 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
maaseudun kehittämisen yhteydessä 
maksetuista tuista sen jälkeen, kun 61 
artiklan 1 kohdassa säädetyt hallinnolliset 
tarkastukset on saatu päätökseen. 
Maksun prosenttiosuus on sama kaikille 
toimenpiteen tai toimien joukon 
tuensaajille. Suoria tukia ei makseta 
ennen lokakuun 16 päivää.

Or. en

Perustelu

Pohjoisten maiden viljelijät joutuvat ilmasto-olosuhteiden vuoksi muuttamaan 
kylvösuunnitelmiaan myöhäisessä vaiheessa. Tämä merkitsee sitä, että tarkastukset voidaan 
toisinaan aloittaa suhteellisen myöhään ja ne saadaan vastaavasti päätökseen suhteellisen 
myöhään. Myöhään suoritettavat maksut aiheuttavat tuensaajille vakavia ongelmia. 
Ehdotuksen 76 artiklassa tiukennetaan merkittävästi nykyisiä maaseudun kehittämisen 
ennakkomaksuja koskevia säännöksiä.

Tarkistus 507
Julie Girling
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat kiinnittäen 
huomiota liian suurien tukien 
maksamisen riskiin päättää maksaa 
enintään 75 prosenttia 68 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun maaseudun 
kehittämisen yhteydessä maksetuista 
tuista sen jälkeen, kun 61 artiklan 
1 kohdassa säädetyt hallinnolliset 
tarkastukset on saatu päätökseen. 
Maksun prosenttiosuus on sama kaikille 
toimenpiteen tai toimien joukon 
tuensaajille.

Or. en

Tarkistus 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi budjettitilanteen 
huomioon ottaen myöntää 
täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltioille 
luvan maksaa ennen lokakuun 16 päivää 
enintään 50 prosenttia tuista 
ennakkomaksuina alueilla, joilla 
viljelijöillä on poikkeuksellisten 
olosuhteiden vuoksi vakavia taloudellisia 
vaikeuksia. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 509
Brian Simpson
Ehdotus asetukseksi
76 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

76 a artikla
Avoimuus

Jäsenvaltioiden on asetettava 
asianmukaisesti ja hyvissä ajoin saataville 
tiedot asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
mukaisten varojen saajista sekä asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] mukaisesti 
myönnetystä tuesta.
Tiedot on asetettava saataville siten, että 
luottamuksellisuutta ja turvallisuutta 
koskevat vaatimukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon. Kun on kyse 
luonnollisista henkilöistä, julkaistavat 
tiedot rajataan sopimuksen tehneen tai 
tuensaajan nimeen, sijaintiin, 
myönnettyyn määrään ja järjestelmään, 
jonka mukaisesti tuki on myönnetty. 
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tuen 
ilmoittamista koskevat perusteet.

Or. en

Perustelu

Veronmaksajilla on oikeus tietää, miten julkiset varat käytetään. Tämän vuoksi YMP:n 
avoimuuden lisääminen on keskeisen tärkeää, ja se toimii tehokkaana turvatoimena, jolla 
torjutaan tehokkaasti EU:n varojen tuhlausta, petoksia ja väärinkäytöksiä. 

Tarkistus 510
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) edellä 70 artiklassa säädetyn 
sähköisen tietokannan peruspiirteet, 
määritelmät ja laatuvaatimukset;

Or. en
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Tarkistus 511
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) edellä 71 artiklassa säädetyn 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän ja 
74 artiklassa säädetyn tuensaajien 
tunnistusjärjestelmän peruspiirteet, 
määritelmät ja laatuvaatimukset;

Or. en

Tarkistus 512
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) edellä 72 artiklassa säädetyn 
tukioikeuksien tunnistamis- ja 
rekisteröintijärjestelmän peruspiirteet, 
määritelmät ja laatuvaatimukset;

Or. en

Tarkistus 513
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b d) edellä 73 artiklassa edellytettyä 
tukihakemusta ja maksupyyntöä sekä 
tukioikeuksia koskevaa hakemusta 
koskevat säännöt, mukaan lukien 
hakemusten viimeinen jättöpäivä, 
hakemuksiin sisällytettävien tietojen 
vähimmäismäärävaatimukset, 
tukihakemusten muuttamis- ja 
peruuttamissäännökset, vapautus 
tukihakemuksen toimittamista koskevasta 
vaatimuksesta sekä säännökset, joilla 
jäsenvaltioille sallitaan 
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yksinkertaistettujen menettelyjen 
soveltaminen tai ilmeisten virheiden 
korjaaminen;

Or. en

Tarkistus 514
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – b e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b e) säännöt tarkastusten tekemisestä sen 
todentamiseksi, että velvoitteita 
noudatetaan ja tukihakemuksessa tai 
maksupyynnössä ilmoitetut tiedot ovat 
oikeita ja täydellisiä;

Or. en

Tarkistus 515
Peter Jahr, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännökset tuen laskentaperusteiden 
yhdenmukaista määrittelyä varten, 
mukaan luettuina säännöt siitä, kuinka 
käsitellään tietyt tapaukset, joissa 
tukikelpoisiin aloihin sisältyy 
maisemallisia piirteitä tai puita;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 516
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännökset tuen laskentaperusteiden 
yhdenmukaista määrittelyä varten, mukaan 
luettuina säännöt siitä, kuinka käsitellään 

(b) säännökset tuen laskentaperusteiden 
yhdenmukaista määrittelyä varten, mukaan 
luettuina säännöt siitä, kuinka käsitellään 
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tietyt tapaukset, joissa tukikelpoisiin 
aloihin sisältyy maisemallisia piirteitä tai 
puita;

tietyt tapaukset, joissa tukikelpoisiin 
aloihin sisältyy maisemallisia piirteitä tai 
puita; tukikelpoisuutta koskevien 
sääntöjen, joiden perusteella tuensaajia 
valvotaan, on oltava johdonmukaisia 
ilmastonmuutoksesta, biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisestä ja 
kestäviin viljelymenetelmiin siirtymisestä 
aiheutuviin haasteisiin reagoimisen 
kannalta, ja siksi näissä säännöissä ei 
pitäisi rangaista merkittäviä luontoarvoja 
edistävästä viljelystä tai laajoista maa- ja 
metsätalouden hoitomenetelmistä eikä 
vaarantaa ympäristön laatua tai biologista 
monimuotoisuutta; joustavuus olisi 
sallittava asianomaisen jäsenvaltion tai 
alueen tavanomaisten sääntöjen 
mukaisesti, ja etukäteen perusteltaviin 
poikkeuksiin kannustetaan agronomisten, 
ekologisten tai ympäristöä koskevien 
syiden perusteella. 

Or. en

(Nykyinen sääntely: asetuksen (EY) N:o 1122/2009 34 artiklan 2, 3 ja 4 kohta sekä komission 
nykyiset ohjeet: 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Perustelu

Maatalousjärjestelmissä olevat puut voivat itse asiassa lisätä maatalouden ekologista 
vaikutusta: hyvin suunnitellut maa- ja metsätalouden hoitojärjestelmät ovat selvästi 
tuottavampia kuin yhteen lajiin keskittyvä viljely. Jäsenvaltioiden olisi voitava lisätä 
joustavuutta voimassa olevien säädösten ja komission ohjeiden mukaisesti. Tämä 
toissijaisuuteen perustuva joustavuus olisi säilytettävä myös uudistuksen jälkeen, jotta 
merkittävien luontoarvojen tuotantojärjestelmät tunnustettaisiin tukikelpoiseksi maaksi, joka 
tuottaa yhteiskunnalle julkisia hyödykkeitä. 

Tarkistus 517
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännökset tuen laskentaperusteiden 
yhdenmukaista määrittelyä varten, mukaan 
luettuina säännöt siitä, kuinka käsitellään 

(b) säännökset tuen laskentaperusteiden 
yhdenmukaista määrittelyä varten;
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tietyt tapaukset, joissa tukikelpoisiin 
aloihin sisältyy maisemallisia piirteitä tai 
puita;

Or. de

Tarkistus 518
Monika Hohlmeier
Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännökset tuen laskentaperusteiden 
yhdenmukaista määrittelyä varten, mukaan 
luettuina säännöt siitä, kuinka käsitellään 
tietyt tapaukset, joissa tukikelpoisiin 
aloihin sisältyy maisemallisia piirteitä tai 
puita;

(b) säännökset tuen laskentaperusteiden 
yhdenmukaista määrittelyä varten;

Or. de

Perustelu

Olennaiset määräykset, jotka koskevat poliittisesti relevanttia sisältöä, on määriteltävä 
perussäädöksessä eikä delegoiduilla säädöksillä. Näiden usein runsaslukuisten ja hyvin 
pienten alueiden esittäminen aiheuttaa suhteettoman suuren hallinnollisen taakan. Siksi 
tulevaisuudessa olisi löydettävä byrokratialtaan kevyempi ratkaisu. Lisäksi maisemalliset 
piirteet vaikuttavat myönteisesti luontoon ja hedelmällisen maaperän säilymiseen.

Tarkistus 519
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) säännöt tarkastusten tekemisestä sen 
todentamiseksi, että velvoitteita 
noudatetaan ja tukihakemuksessa tai 
maksupyynnössä ilmoitetut tiedot ovat 
oikeita ja täydellisiä;

Or. de

Tarkistus 520
Juozas Imbrasas
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Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännökset, joiden tarkoituksena on 
taata yhdenmukainen ja suhteutettu 
käsittely tahallisten
sääntöjenvastaisuuksien, vähäisten 
virheiden, vähennysten kasautumisen ja eri 
vähennysten samanaikaisen soveltamisen 
yhteydessä;

(b) säännökset, joiden tarkoituksena on 
taata yhdenmukainen ja suhteutettu 
käsittely vakavien sääntöjenvastaisuuksien, 
vähäisten virheiden, vähennysten 
kasautumisen ja eri vähennysten 
samanaikaisen soveltamisen yhteydessä;

Or. lt

Tarkistus 521
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 70 artiklassa säädetyn sähköisen 
tietokannan peruspiirteet, määritelmät ja 
laatuvaatimukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 522
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 71 artiklassa säädetyn viljelylohkojen
tunnistusjärjestelmän ja 74 artiklassa 
säädetyn tuensaajien 
tunnistusjärjestelmän peruspiirteet, 
määritelmät ja laatuvaatimukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 523
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) 72 artiklassa säädetyn tukioikeuksien 
tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmä 
peruspiirteet, määritelmät ja 
laatuvaatimukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 524
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 73 artiklassa säädettyä tukihakemusta 
ja maksupyyntöä sekä tukioikeuksia 
koskevaa hakemusta koskevat säännöt, 
mukaan lukien hakemusten viimeinen 
jättöpäivä, hakemuksiin sisällytettävien 
tietojen vähimmäismäärä, 
tukihakemusten peruuttamis- ja 
muutossäännökset, vapautus 
tukihakemuksen toimittamista koskevasta 
vaatimuksesta sekä säännökset, joilla 
jäsenvaltioille sallitaan 
yksinkertaistettujen menettelyjen 
soveltaminen tai ilmeisten virheiden 
korjaaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 525
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) säännöt tarkastusten tekemisestä sen 
varmistamiseksi, että velvoitteita 
noudatetaan ja tukihakemuksessa tai 
maksupyynnössä ilmoitetut tiedot ovat 
oikeita ja täydellisiä;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 526
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) säännöt tarkastusten tekemisestä sen 
varmistamiseksi, että velvoitteita 
noudatetaan ja tukihakemuksessa tai 
maksupyynnössä ilmoitetut tiedot ovat 
oikeita ja täydellisiä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 527
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tekniset määritelmät tämän luvun 
yhdenmukaista täytäntöönpanoa varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 528
Marian Harkin
Ehdotus asetukseksi
88 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 529
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle myös valta antaa 
80 artiklan mukaisten tarkastusten 
suorittamisesta yritysten valitsemisen, 
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tarkastusasteen ja -aikataulun osalta 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 530
Giovanni La Via
Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännökset 
tämän asetuksen säännösten 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi unionissa erityisesti 
seuraavista:

Tarvittaessa komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännökset 
tämän luvun säännösten yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi unionissa 
erityisesti seuraavista:

Or. en

Tarkistus 531
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 artiklassa tarkoitettujen 
tarkastusten suorittaminen yritysten 
valinnan sekä tarkastusten määrän ja 
aikataulun osalta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 532
Marian Harkin
Ehdotus asetukseksi
89 artikla

Komission teksti Tarkistus

89 artikla Poistetaan.
Muut markkinatoimenpiteisiin liittyvät 

tarkastukset
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1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
sellaisia asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[sCMO] liitteessä I tarkoitettuja tuotteita, 
joita ei ole merkitty mainitun asetuksen 
säännösten mukaisesti, ei saateta 
markkinoille tai että ne poistetaan 
markkinoilta.
2. Asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [sCMO] 
129 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
säädettyjen tuotteiden tuonnissa unioniin 
on kyseisen artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen edellytysten täyttymisen 
määrittelemiseksi tehtävä tarkastuksia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
komission mahdollisesti antamien 
erityissäännösten soveltamista.
3. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
riskianalyysin perusteella tarkastuksia 
tarkistaakseen, ovatko asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [sCMO] liitteessä I 
tarkoitetut tuotteet asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [sCMO] II osan II osaston I 
luvun 1 jaksossa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisia, ja tarvittaessa sovellettava 
hallinnollisia seuraamuksia.
4. Unionin varojen sekä unionin viinin 
tunnistamisen, lähtöisyyden ja laadun 
suojaamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti seuraavista:
(a) isotooppitietojen analyyttisen 
tietopankin perustaminen petosten 
havaitsemisen avuksi jäsenvaltioiden 
keräämien näytteiden pohjalta; sekä 
säännöt jäsenvaltioiden omia 
tietopankkeja varten;
(b) valvontaelimiä ja niiden keskinäistä 
avunantoa koskevat säännöt;
(c) jäsenvaltioiden saamien tulosten 
yhteiskäyttöä koskevat säännöt;
(d) seuraamusten soveltamista 
poikkeuksellisissa olosuhteissa koskevat 
säännöt.
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Or. en

Tarkistus 533
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti seuraavista aiheista:
(a) toimet, jotka jäsenvaltioiden on 
toteutettava suojattujen 
alkuperänimitysten ja suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen 
lainvastaisen käytön ehkäisemiseksi;
(b) jäsenvaltioiden tekemät tarkastukset ja 
tarkistukset, testaus mukaan luettuna.

Or. de

Perustelu

Kyseiset päätökset eivät ole luonteeltaan puhtaasti teknisiä.

Tarkistus 534
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimet, jotka jäsenvaltioiden on 
toteutettava suojattujen 
alkuperänimitysten ja suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen 
lainvastaisen käytön ehkäisemiseksi;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 535
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) jäsenvaltioiden tekemät tarkastukset ja 
tarkistukset, testaus mukaan luettuna.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 92 artiklassa tarkoitettu tuensaaja ei 
noudata tilalla 93 artiklassa vahvistettuja 
täydentävien ehtojen sääntöjä, kyseiseen 
tuensaajaan on sovellettava seuraamusta.

1. Jos 92 artiklassa tarkoitettu tuensaaja ei 
noudata tilalla 93 artiklassa vahvistettuja 
täydentävien ehtojen sääntöjä, kyseiseen 
tuensaajaan on sovellettava taloudellista 
seuraamusta.

Or. ro

Perustelu

Kielellinen tarkistus, jota sovelletaan koko asiakirjaan. 

Tarkistus 537
George Lyon, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaatimusten noudattamatta jättäminen 
liittyy tuensaajan maataloustoimintaan; ja

(b) vaatimusten noudattamatta jättäminen 
liittyy tuensaajan maataloustoimintaan; tai

Or. en

Perustelu

Nämä elementit eivät ole kumulatiivisia, joten alkuperäistä tekstiä on muutettava.

Tarkistus 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä 
koskevien järjestelmien teknisten vikojen 
ei katsota olevan tulosta "kyseisestä 
tuensaajasta suoraan johtuvasta teosta tai 
laiminlyönnistä" sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 97 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa on tehtävä täysin selväksi, että eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä varten 
hankittujen lukulaitteiden tekniset viat eivät ole viljelijän vastuulla. 

Tarkistus 539
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Seuraamusta ei kuitenkaan sovelleta 
metsäalueisiin, jos kyseiselle alueelle ei 
haeta tukea asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[RD] 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 31 
artiklan tai 35 artiklan mukaisesti.

Seuraamusta ei kuitenkaan sovelleta 
metsäalueisiin, jos kyseiselle alueelle ei 
haeta tukea asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[RD] 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 31 
artiklan tai 35 artiklan mukaisesti. 
Seuraamusta ei myöskään sovelleta siinä 
tapauksessa, että noudattamatta 
jättäminen johtuu eläinten tunnistamista 
ja rekisteröintiä koskevien järjestelmien 
teknisestä viasta. 

Or. en

Tarkistus 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seuraamusta ei kuitenkaan sovelleta 
metsäalueisiin, jos kyseiselle alueelle ei 
haeta tukea asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[RD] 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 

Seuraamusta ei kuitenkaan sovelleta 
metsäalueisiin.
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31 artiklan tai 35 artiklan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
varoitusjärjestelmän, jossa säännöksiä 
noudattamatta jättäneet tuensaajat voivat 
korjata säännönvastaisuuden ennen 
hallinnollisen seuraamuksen 
langettamista. Jos jäsenvaltio päättää 
soveltaa tätä vaihtoehtoa, toimivaltaisen 
viranomaisen on lähetettävä tuensaajalle 
alustava varoituskirje, jossa ilmoitetaan 
havainnosta ja velvoitteesta toteuttaa 
korjaavia toimenpiteitä. Toimivaltaisen 
viranomaisen on myös toteutettava 
seuraavana vuonna tarvittavat 
toimenpiteet todentaakseen, että tuensaaja 
on korjannut havaitun noudattamatta 
jättämisen.
Tällaista varoitusjärjestelmää sovelletaan 
ainoastaan tapauksissa, joissa 
noudattamatta jättäminen havaitaan 
ensimmäisen kerran, sitä ei pidetä 
"vakavana" ja sen laajuus rajautuu 
noudattamatta jättämisestä vastuussa 
olevan tuensaajan tilaan 99 a artiklassa 
määriteltyjen perusteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Selvennetään esittelijän esittämää tarkistusta 86. Viljelijät hyväksyisivät tällä tavoin 
paremmin täydentäviä ehtoja koskevan järjestelmän.

Tarkistus 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund
Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ottaa noudattamatta 
jättämistä koskevissa tapauksissa käyttöön 
varoitusjärjestelmän. Tällöin tuensaajat 
saisivat varoituksen, jotta he voisivat 
korjata säännönvastaisuuden tietyssä 
ajassa ennen seuraamuksen 
langettamista. Vakavista 
säännönvastaisuuksista langetettaisiin 
edelleen seuraamus välittömästi.

Or. en

Tarkistus 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä osastossa 'tilalla' tarkoitetaan 
kaikkia 92 artiklassa tarkoitetun 
tuensaajan hoitamia tuotantoyksikköjä ja 
-aloja, jotka sijaitsevat saman jäsenvaltion 
alueella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan suoria tukia koskevan asetuksen kanssa; siinä ei viitata 
tuotantoyksikköihin.

Tarkistus 544
Julie Girling
Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siinä tapauksessa, että 92 artiklassa 
tarkoitettu edunsaaja on virallisesti 
rekisteröitynyt voittoa tavoittelematon 
yhdistys, jonka ensisijaisena 
perustamistarkoituksena on ollut 
maaperän ja/tai historiallisen ympäristön 
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aktiivinen suojelu ja hoitaminen 
säilyttämistarkoituksessa ja 
yleishyödyllisessä mielessä, jäsenvaltio voi 
päättää tunnustaa tämän osaston 
yhteydessä yhdistyksen tilat tai tilaryhmät 
yksittäisiksi ja erillisiksi yrityksiksi. 

Or. en

Perustelu

Tietyntyyppiset voittoa tavoittelemattomat yhdistykset hoitavat lukuisia maaseudun tiloja 
varmistaakseen kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän viljelyn. On siis järkevää sallia 
jäsenvaltioiden kohdella tällaisten järjestöjen tilaryhmiä yksittäisenä ja erillisenä 
liiketoimintana noudattamisen seurannan osalta hallinnollisten vaatimusten 
yksinkertaistamiseksi sekä edunsaajien ja kansallisten maksajavirastojen suhteettomien 
kustannusten torjumiseksi.

Tarkistus 545
Esther de Lange
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 91 artiklaa sovelletaan 
tuensaajiin, jotka saavat suoria tukia 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] nojalla,
tukia asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [sCMO] 
44 ja 45 artiklan nojalla tai vuosittain 
maksettavia tukia asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [RD] 22 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdan, 29–32 artiklan tai 34 tai 35 
artiklan nojalla.

Edellä olevaa 91 artiklaa sovelletaan 
tuensaajiin, jotka saavat suoria tukia 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] nojalla 
tai tukia asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[sCMO] 44 ja 45 artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 546
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 91 artiklaa sovelletaan 
tuensaajiin, jotka saavat suoria tukia 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] nojalla, 

Edellä olevaa 91 artiklaa sovelletaan 
tuensaajiin, jotka saavat suoria tukia 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] nojalla, 
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tukia asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [sCMO] 
44 ja 45 artiklan nojalla tai vuosittain 
maksettavia tukia asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [RD] 22 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdan, 29–32 artiklan tai 34 tai 35 
artiklan nojalla.

tukia asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [sCMO] 
44 ja 45 artiklan nojalla tai vuosittain 
maksettavia tukia asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [RD] nojalla.

Or. en

Perustelu

Täydentäviä ehtoja olisi sovellettava kaikkiin YMP-varoja saaviin viljelijöihin riippumatta 
siitä, tulevatko varat ensimmäisestä vai toisesta pilarista. Ei ole mitään todellista perustetta 
sille, että täydentäviä ehtoja sovellettaisiin maatalouden ympäristö- ja ilmastotukiin 
(29 artikla) tai eläinten hyvinvointia koskeviin tukiin (34 artikla) mutta ei muihin tukiin, kuten 
tilan tai liiketoiminnan kehittämiseen (20 artikla) tai fyysistä omaisuutta koskeviin 
investointeihin (18 artikla).

Tarkistus 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 91 artiklaa sovelletaan 
tuensaajiin, jotka saavat suoria tukia 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] nojalla, 
tukia asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[sCMO] 44 ja 45 artiklan nojalla tai 
vuosittain maksettavia tukia asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] 22 artiklan 1 
kohdan a ja b alakohdan, 29–32 artiklan
tai 34 tai 35 artiklan nojalla.

Edellä olevaa 91 artiklaa sovelletaan 
tuensaajiin, jotka saavat suoria tukia 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] nojalla 
ja vuosittain maksettavia tukia asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] 22 artiklan 
1 kohdan a alakohdan nojalla ja 29, 30 ja 
31 artiklan nojalla, kun kyseessä on 
maatalousmaa, sekä 32 artiklan ja 
34 artiklan nojalla.

Or. de

Tarkistus 548
Monika Hohlmeier
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 91 artiklaa sovelletaan 
tuensaajiin, jotka saavat suoria tukia 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] nojalla, 
tukia asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 

Edellä olevaa 91 artiklaa sovelletaan 
tuensaajiin, jotka saavat suoria tukia 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] nojalla 
ja vuosittain maksettavia tukia asetuksen 
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[sCMO] 44 ja 45 artiklan nojalla tai 
vuosittain maksettavia tukia asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] 22 artiklan 1 
kohdan a ja b alakohdan, 29–32 artiklan 
tai 34 tai 35 artiklan nojalla.

(EU) N:o xxx/xxx [RD] 22 artiklan 
1 kohdan b alakohdan nojalla ja 29, 30 ja 
31 artiklan nojalla, kun kyseessä on 
maatalousmaa, sekä 32 artiklan ja 
34 artiklan nojalla.

Or. de

Perustelu

Täydentävissä ehdoissa olisi keskityttävä maatalouden ydinalueisiin ja kustannusten olisi 
oltava kohtuullisessa yhteydessä hyötyihin. Siksi metsäala olisi suljettava tämän ulkopuolelle.

Tarkistus 549
Janusz Wojciechowski
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 91 artiklaa sovelletaan 
tuensaajiin, jotka saavat suoria tukia 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] nojalla, 
tukia asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [sCMO] 
44 ja 45 artiklan nojalla tai vuosittain 
maksettavia tukia asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [RD] 22 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdan, 29–32 artiklan tai 34 tai 35 
artiklan nojalla.

Edellä 91 artiklaa sovelletaan tuensaajiin, 
jotka saavat suoria tukia asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] nojalla, tukia asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [sCMO] 44 ja 45 
artiklan nojalla tai vuosittain maksettavia 
tukia asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 18 
artiklan, 22 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdan, 29–32 artiklan tai 34 tai 35 
artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 550
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan 
sovelleta tuensaajiin, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] V 
osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään, eikä 
tuensaajiin, jotka saavat tukea asetuksen 
(EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 kohdan 
nojalla.

Poistetaan.



PE494.482v02-00 62/167 AM\910034FI.doc

FI

Or. en

(Katso asetuksen [HZR] 61 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus, joka liittyy luonnonmukaiseen 
maatalouteen ja ympäristön riskitekijöihin.)

Perustelu

Kaikkien tilojen olisi noudatettava täydentäviä ehtoja. Esimerkiksi täydentävien ehtojen 
lakisääteiset hoitovaatimukset perustuvat EU:n lainsäädäntöön, ja niitä sovelletaan 
poikkeuksetta kaikkiin. Maksajavirastot voivat määrittää pientilojen riskitason pienemmäksi 
tiettyjen riskitekijöiden osalta tilojen pienemmän pinta-alan perusteella. Pienviljelijät on 
otettu huomioon soveltamalla löyhempiä viherryttämistä koskevia sääntöjä, sillä 
vuoroviljelyn/monipuolistamisen kynnysarvot perustuvat pinta-alaan.

Tarkistus 551
Janusz Wojciechowski
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan 
sovelleta tuensaajiin, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] V 
osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään, eikä 
tuensaajiin, jotka saavat tukea asetuksen 
(EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 kohdan 
nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 
kohdan nojalla.

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka saavat tukea asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] 29 artiklan 
9 kohdan nojalla.

Or. de
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Tarkistus 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 
kohdan nojalla.

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka saavat tukea asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] 29 artiklan 
9 kohdan nojalla.

Or. en

Perustelu

Pienviljelijöitä ei saisi vapauttaa täydentävien ehtojen noudattamisesta kilpailukykyyn ja 
johdonmukaisuuteen liittyvistä syistä.

Tarkistus 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 
kohdan nojalla.

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka saavat tukea asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] 29 artiklan 
9 kohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 555
Brian Simpson
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka saavat tukea asetuksen 
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(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 
kohdan nojalla.

(EU) N:o xxx/xxx [RD] 29 artiklan 
9 kohdan nojalla.

Or. en

Perustelu

Täydentäviä ehtoja pitäisi soveltaa pienviljelijöihin, sillä on tärkeää, että kaikki EU:n varoja 
saavat viljelijät tilan koosta riippumatta noudattavat ympäristöä koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistus 556
Monika Hohlmeier
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 
kohdan nojalla.

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka saavat tukea asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] 29 artiklan 
9 kohdan nojalla.

Or. de

Tarkistus 557
Wojciech Michał Olejniczak
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 
kohdan nojalla.

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, joiden viljelty pinta-ala on 
enintään 10 hehtaaria, tai tuensaajiin, 
jotka saavat tukea asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [RD] 29 artiklan 9 kohdan nojalla.

Or. pl
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Perustelu

Mukautetaan teksti vastaamaan asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastoon ehdotettua 
muutosta. Koska pienviljelijäjärjestelmän on määrä olla vapaaehtoinen ja pienviljelijän 
määritelmä voi vaihdella jäsenvaltiosta toiseen, on määritettävä objektiiviset perusteet, joiden 
nojalla jätetään soveltamatta tämän asetuksen 91 artiklaa.

Tarkistus 558
Esther de Lange
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 
9 kohdan nojalla.

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] nojalla.

Or. en

Tarkistus 559
Mairead McGuinness
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 
kohdan nojalla.

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa on 
todettu kansallisen 
ympäristölainsäädännön rikkominen, eikä 
tuensaajiin, jotka saavat tukea asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] 29 artiklan 9 
kohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 560
Robert Dušek
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 
kohdan nojalla.

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka saavat tukea asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] 29 artiklan 
9 kohdan nojalla eikä tuensaajiin, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään, ellei 
jäsenvaltiossa toisin säädetä.

Or. en

Tarkistus 561
Hynek Fajmon
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 
kohdan nojalla.

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 
kohdan nojalla, ellei jäsenvaltiossa toisin 
säädetä.

Or. en

Tarkistus 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan
sovelleta tuensaajiin, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] V 
osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään, eikä tuensaajiin, 
jotka saavat tukea asetuksen (EU) N:o 
RD/xxx 29 artiklan 9 kohdan nojalla.

Kyseistä 91 artiklaa ei sovelleta 
tuensaajiin, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
eikä tuensaajiin, jotka saavat tukea 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 29 
artiklan 9 kohdan nojalla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 a kohdan 
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soveltamista.

Or. en

Tarkistus 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kuitenkin 
varmistettava, että tuensaajat, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään, menettävät 
oikeutensa osallistua kyseiseen 
järjestelmään, jos heidän todetaan 
kansallisen valvonnan perusteella 
rikkoneen vakavasti velvoitteitaan, jotka 
johtuvat heidän maataloustoimintaansa 
koskevasta alakohtaisesta 
lainsäädännöstä.

Or. en

Perustelu

Pienviljelijät olisi edelleen vapautettava täydentäviä ehtoja koskevasta valvonnasta ja 
seuraamuksista. Jotta vapautus ei johtaisi väärinkäytöksiin, olisi kuitenkin tehtävä selväksi, 
että pienviljelijät ovat velvollisia noudattamaan kansallisen lainsäädännön mukaisia 
hoitovaatimuksia. Jos pienviljelijöiden todetaan rikkoneen vakavasti maataloustoimintaansa 
koskevasta alakohtaisesta lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteitaan, heille olisi asetettava 
seuraamuksia.

Tarkistus 564
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II tarkoitettuja lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin liittyviä säädöksiä 
sovelletaan niiden voimassa olevassa 
muodossa, ja kun on kyse direktiiveistä, 
sellaisina kuin jäsenvaltiot ovat panneet 
ne täytäntöön.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 565
George Lyon, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II tarkoitettuja lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin liittyviä säädöksiä 
sovelletaan niiden voimassa olevassa 
muodossa, ja kun on kyse direktiiveistä, 
sellaisina kuin jäsenvaltiot ovat panneet ne 
täytäntöön.

Liitteessä II tarkoitettuja lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin liittyviä säädöksiä 
sovelletaan niiden voimassa olevassa 
muodossa, ja kun on kyse direktiiveistä, 
sellaisina kuin jäsenvaltiot ovat panneet ne 
täytäntöön komission tekemien 
lainsäädäntöehdotusten perusteella.

Or. en

Perustelu

Komissiolle siirretty valta antaa delegoituja säädöksiä olisi korvattava velvoitteella 
tarkastella asetusta uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että asetetut velvoitteet ovat 
oikeasuhteisia ja suoraan sovellettavissa viljelijöihin ja että niitä valvotaan säännöllisesti.

Tarkistus 566
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II luetellut hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat yleiset 
vaatimukset (GAEC) olisi määriteltävä 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. en

Tarkistus 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 

Poistetaan.
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2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Or. es

Perustelu

Nämä kohdat olisi jätettävä pois kunnes kaikki jäsenvaltiot ovat soveltaneet vesipolitiikkaa ja 
torjunta-aineita koskevia puitedirektiivejä ja voidaan määrittää täsmällisesti, mitä velvoitteita 
sovelletaan viljelijöihin välittömästi. Kun direktiivit ovat voimassa, liitettä II voidaan 
tarkistaa ja siihen voidaan sisällyttää asianmukaisia vaatimuksia.

Tarkistus 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole asianmukaista sisällyttää vesipolitiikan puitedirektiiviä täydentäviä ehtoja koskeviin 
vaatimuksiin, sillä vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet on asetettu vesistöjen tilan 
mukaisesti, ei niiden toimien mukaisesti, joita viljelijöiden (tai muiden) on toteuttava. Olisi 
epätavallista, että vesistössä olevan vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyvän ongelman 
aiheuttaisi yksi ainoa viljelijä.

Tarkistus 570
Ivari Padar
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 

Poistetaan.
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siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Or. et

Perustelu

Ei ole asianmukaista kytkeä tähän säädökseen vesipolitiikan puitedirektiiviä, koska 
viittauksen nykyinen sanamuoto rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia suunnitella ja 
panna täytäntöön toisen pilarin mukaisia maatalouden ympäristötoimia. Lisäksi se haittaa 
vesipolitiikan puitedirektiivissä säädettyjen toimenpiteiden soveltamista. Kun toimenpiteitä 
laaditaan, olisi oltava selvää, mitä vaatimuksia ei voida kompensoida. Vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpano on jäsenvaltioissa eri vaiheissa, joten eri maiden viljelijöiden 
lähtökohdat eivät ole yhdenvertaiset.

Tarkistus 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Täydentävien ehtojen järjestelmää olisi yksinkertaistettava karsimalla vaatimuksia ja 
tekemällä niistä kohdennetumpia. Siksi ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa järjestelmää 
entisestään sisällyttämällä siihen vesipolitiikan puitedirektiivi.

Tarkistus 572
Rareş-Lucian Niculescu
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Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 573
Esther de Lange
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 574
Bas Eickhout
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II heti, 
kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
vuodesta 2014 alkaen.

Or. en

(Direktiivin 2000/60/EY 11 artikla)

Perustelu

Vesien pilaantuminen käy kalliiksi veronmaksajille eli se nielee julkisia varoja ja vaikuttaa 
tuntuvasti muihin aloihin, kuten vesihuoltoon, kansanterveyteen / eläinten terveyteen, 
kalastukseen ja matkailuun. Vallitseva tilanne ei ole talousarvion kannalta tehokas. 
Jäsenvaltioiden on saatava vesipolitiikan puitedirektiiviä koskevat ohjelmansa toimimaan 
tilojen tasolla 22. joulukuuta 2012 mennessä (direktiivin 2000/60/EY 11 artikla). Siksi asiassa 
ei tarvita delegoituja säädöksiä, sillä vaatimus toteutuu jo jäsenvaltioiden tasolla kun uusi 
uudistettu YMP tulee voimaan.

Tarkistus 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY on katsottava osaksi liitettä II 
vuodesta 2014 alkaen.
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velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivi olisi sisällytettävä täydentäviin ehtoihin vuoteen 2014 mennessä 
eli samaan aikaan kun uusi YMP tulee voimaan. Vesipolitiikan direktiivin täytäntöönpanossa 
ei pitäisi edellyttää, että kaikkien jäsenvaltioiden on pantava se kokonaisuudessaan 
täytäntöön, koska tämä aiheuttaisi viivästyksiä.

Tarkistus 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II heti, 
kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
vuodesta 2014 alkaen.

Or. en

Perustelu

Useimpien Euroopan vesistöjen ekologinen tila ei vastoin vesipolitiikan puitedirektiivin 
vaatimuksia ole nykyisin hyvä. Maatalous on yksi merkittävimmistä makeaa vettä 
kuormittavista tekijöistä, joten vesipolitiikan puitedirektiivi on sisällytettävä täydentävien 
ehtojen vaatimuksiin. Jäsenvaltioiden on saatava vesipolitiikan puitedirektiiviä koskevat 
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ohjelmansa toimimaan viimeistään joulukuussa 2012 (direktiivin 2000/60/EY 11 artikla). 
Siksi asiassa ei tarvita delegoituja säädöksiä, sillä vaatimus toteutuu jo kun uusi uudistettu 
YMP tulee voimaan.

Tarkistus 577
Nessa Childers
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY on katsottava osaksi liitettä II 
vuodesta 2014 alkaen.

Or. en

Tarkistus 578
George Lyon, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY voidaan katsoa osaksi liitettä 
II heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
tarkastellaan täydentäviä ehtoja 
uudelleen.
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täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Komissiolle siirretty valta antaa delegoituja säädöksiä olisi korvattava velvoitteella 
tarkastella asetusta uudelleen määräajassa, joka vastaa kyseisten kahden direktiivin 
täytäntöönpanovaihetta, jotta voidaan varmistaa, että asetetut velvoitteet ovat oikeasuhteisia 
ja suoraan sovellettavissa viljelijöihin ja että niitä valvotaan säännöllisesti.

Tarkistus 579
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II 
heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet 
kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen II 
muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti liitteen II muuttamiseksi 12 
kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen 
jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanosta.

Or. fr

Tarkistus 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annettu direktiivi 2009/128/EY 
katsotaan osaksi liitettä II heti, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet kyseisen 

Poistetaan.
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direktiivin täytäntöön ja viljelijöihin 
suoraan sovellettavat velvoitteet on 
määritelty. Edellä sanotun huomioon 
ottamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti liitteen II muuttamiseksi 12 
kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen 
jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 
direktiivin täytäntöönpanosta, mukaan 
luettuina integroitua torjuntaa koskevat 
velvoitteet.

Or. es

Perustelu

Nämä kohdat olisi jätettävä pois kunnes kaikki jäsenvaltiot ovat soveltaneet vesipolitiikkaa ja 
torjunta-aineita koskevia puitedirektiivejä ja voidaan määrittää täsmällisesti, mitä velvoitteita 
sovelletaan viljelijöihin välittömästi. Kun direktiivit ovat voimassa, liitettä II voidaan 
tarkistaa ja siihen voidaan sisällyttää asianmukaisia vaatimuksia.

Tarkistus 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annettu direktiivi 2009/128/EY 
katsotaan osaksi liitettä II heti, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet kyseisen 
direktiivin täytäntöön ja viljelijöihin 
suoraan sovellettavat velvoitteet on 
määritelty. Edellä sanotun huomioon 
ottamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti liitteen II muuttamiseksi 12 
kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen 
jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 
direktiivin täytäntöönpanosta, mukaan 
luettuina integroitua torjuntaa koskevat 
velvoitteet.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 582
Jens Rohde
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annettu direktiivi 2009/128/EY 
katsotaan osaksi liitettä II heti, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet kyseisen 
direktiivin täytäntöön ja viljelijöihin 
suoraan sovellettavat velvoitteet on 
määritelty. Edellä sanotun huomioon 
ottamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti liitteen II muuttamiseksi 12 
kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen 
jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 
direktiivin täytäntöönpanosta, mukaan 
luettuina integroitua torjuntaa koskevat 
velvoitteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Täydentävien ehtojen järjestelmää olisi yksinkertaistettava karsimalla vaatimuksia ja 
tekemällä niistä kohdennetumpia. Siksi ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa järjestelmää 
entisestään sisällyttämällä siihen torjunta-aineita koskeva puitedirektiivi.

Tarkistus 583
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annettu direktiivi 2009/128/EY 
katsotaan osaksi liitettä II heti, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet kyseisen 
direktiivin täytäntöön ja viljelijöihin 
suoraan sovellettavat velvoitteet on 

Poistetaan.
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määritelty. Edellä sanotun huomioon 
ottamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti liitteen II muuttamiseksi 12 
kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen 
jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 
direktiivin täytäntöönpanosta, mukaan 
luettuina integroitua torjuntaa koskevat 
velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 584
Esther de Lange
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annettu direktiivi 2009/128/EY 
katsotaan osaksi liitettä II heti, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet kyseisen 
direktiivin täytäntöön ja viljelijöihin 
suoraan sovellettavat velvoitteet on 
määritelty. Edellä sanotun huomioon 
ottamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti liitteen II muuttamiseksi 12
kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen 
jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 
direktiivin täytäntöönpanosta, mukaan 
luettuina integroitua torjuntaa koskevat 
velvoitteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 585
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön politiikan puitteista torjunta- Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
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aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettu 
direktiivi 2009/128/EY katsotaan osaksi 
liitettä II heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 
panneet kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta, mukaan luettuina 
integroitua torjuntaa koskevat velvoitteet.

aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettu 
direktiivi 2009/128/EY on katsottava 
osaksi liitettä II vuodesta 2014 alkaen, 
mukaan luettuina integroitua torjuntaa 
koskevat velvoitteet.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva direktiivi 2009/128/EY on jo nyt osa EU:n 
lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden olisi sen mukaan esitettävä kansalliset 
toimintasuunnitelmansa viimeistään 14. joulukuuta 2012, eli hyvissä ajoin ennen kuin uusi 
uudistettu YMP tulee voimaan vuonna 2014. Delegoituja säädöksiä ei tarvita. Direktiivi 
2009/128/EY saattaa auttaa vähentämään riippuvaisuutta ulkoisista, uusiutumattomista ja 
kalliista aineista, joiden myrkyllisyydestä aiheutuu huomattavia ulkoisia kustannuksia 
kansanterveydelle (etenkin viljelijöiden terveydelle) ja ympäristölle.

Tarkistus 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettu 
direktiivi 2009/128/EY katsotaan osaksi 
liitettä II heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 
panneet kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettu 
direktiivi 2009/128/EY on katsottava 
osaksi liitettä II vuodesta 2014 alkaen.
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ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta, mukaan luettuina 
integroitua torjuntaa koskevat velvoitteet.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva direktiivi olisi sisällytettävä täydentäviin ehtoihin 
vuoteen 2014 mennessä eli samaan aikaan kun uusi YMP tulee voimaan. Torjunta-aineiden 
kestävää käyttöä koskevan direktiivin täytäntöönpanossa ei pitäisi edellyttää, että kaikkien 
jäsenvaltioiden on pantava se kokonaisuudessaan täytäntöön, koska tämä aiheuttaisi 
viivästyksiä.

Tarkistus 587
George Lyon, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettu 
direktiivi 2009/128/EY katsotaan osaksi 
liitettä II heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 
panneet kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta, mukaan luettuina 
integroitua torjuntaa koskevat velvoitteet.

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettu 
direktiivi 2009/128/EY voidaan katsoa 
osaksi liitettä II heti, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet kyseisen 
direktiivin täytäntöön ja viljelijöihin 
suoraan sovellettavat velvoitteet on 
määritelty. Edellä sanotun huomioon 
ottamiseksi komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
tarkastellaan täydentäviä ehtoja 
uudelleen.

Or. en

Perustelu

Komissiolle siirretty valta antaa delegoituja säädöksiä olisi korvattava velvoitteella 
tarkastella asetusta uudelleen määräajassa, joka vastaa kyseisten kahden direktiivin 
täytäntöönpanovaihetta, jotta voidaan varmistaa, että asetetut velvoitteet ovat oikeasuhteisia 
ja suoraan sovellettavissa viljelijöihin ja että niitä valvotaan säännöllisesti.
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Tarkistus 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettu 
direktiivi 2009/128/EY katsotaan osaksi 
liitettä II heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 
panneet kyseisen direktiivin täytäntöön ja 
viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta, mukaan luettuina 
integroitua torjuntaa koskevat velvoitteet.

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettu 
direktiivi 2009/128/EY katsotaan osaksi 
liitettä II vuodesta 2014 alkaen.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva direktiivi 2009/128/EY auttaa vähentämään 
myrkyllisyyden ulkoisia kustannuksia kansanterveydelle ja ympäristölle ja se edistää 
siirtymistä kestävämpiin viljelymenetelmiin. Siksi direktiivi olisi sisällytettävä täydentäviin 
ehtoihin mahdollisimman pian. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 2009/128/EY mukaisesti 
esitettävä kansalliset toimintasuunnitelmansa vuoden 2012 loppuun mennessä. Määräaika on 
hyvissä ajoin ennen uudistetun YMP:n voimaantuloa, joten delegoituja säädöksiä ei tarvita.

Tarkistus 589
Nessa Childers
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettu 
direktiivi 2009/128/EY katsotaan osaksi 
liitettä II heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 
panneet kyseisen direktiivin täytäntöön ja 

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettu 
direktiivi 2009/128/EY on katsottava 
osaksi liitettä II vuodesta 2014 alkaen.
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viljelijöihin suoraan sovellettavat 
velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun 
huomioon ottamiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen 
II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta, mukaan luettuina 
integroitua torjuntaa koskevat velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 590
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuosina 2014 ja 2015 täydentävien 
ehtojen sääntöihin sisältyy lisäksi pysyvän 
nurmen säilyttäminen. Unionin 
jäsenvaltioina 1 päivänä tammikuuta 
2004 olleiden jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vuotta 2003 koskeville 
pinta-alatukihakemuksille asetettuna 
määräpäivänä pysyvänä nurmena ollut 
maa pidetään pysyvänä nurmena 
määritellyn ajan. Unioniin vuonna 2004 
liittyneiden jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 1 päivänä toukokuuta 
2004 pysyvänä nurmena ollut maa 
pidetään pysyvänä nurmena määritellyn 
ajan. Bulgarian ja Romanian on 
varmistettava, että 1 päivänä tammikuuta 
2007 pysyvänä nurmena ollut maa 
pidetään pysyvänä nurmena määritellyn 
ajan.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 591
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Vuosina 2014 ja 2015 täydentävien 
ehtojen sääntöihin sisältyy lisäksi pysyvän 
nurmen säilyttäminen. Unionin 
jäsenvaltioina 1 päivänä tammikuuta 
2004 olleiden jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vuotta 2003 koskeville 
pinta-alatukihakemuksille asetettuna 
määräpäivänä pysyvänä nurmena ollut 
maa pidetään pysyvänä nurmena 
määritellyn ajan. Unioniin vuonna 2004 
liittyneiden jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 1 päivänä toukokuuta 
2004 pysyvänä nurmena ollut maa
pidetään pysyvänä nurmena määritellyn 
ajan. Bulgarian ja Romanian on 
varmistettava, että 1 päivänä tammikuuta 
2007 pysyvänä nurmena ollut maa 
pidetään pysyvänä nurmena määritellyn
ajan.

Täydentävien ehtojen sääntöihin sisältyy 
lisäksi pysyvän nurmen säilyttäminen 
sellaisena kuin se on määriteltynä 
asetuksen (EU) N:o xxx/2012 [DP] 
4 artiklan 1 kohdan h alakohdassa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nurmena 1 päivästä tammikuuta 2007 
alkaen keskeytyksettä ollut maa 
luokitellaan pysyväksi nurmeksi. 
Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o xxx/2012 [HZR] 73 
artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
nurmena olevat viitealat'.

Or. en

Tarkistus 592
Esther de Lange
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuosina 2014 ja 2015 täydentävien ehtojen 
sääntöihin sisältyy lisäksi pysyvän nurmen 
säilyttäminen. Unionin jäsenvaltioina 1 
päivänä tammikuuta 2004 olleiden 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuotta 2003 koskeville pinta-
alatukihakemuksille asetettuna 
määräpäivänä pysyvänä nurmena ollut maa 
pidetään pysyvänä nurmena määritellyn
ajan. Unioniin vuonna 2004 liittyneiden 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivänä toukokuuta 2004 pysyvänä 
nurmena ollut maa pidetään pysyvänä 
nurmena määritellyn ajan. Bulgarian ja 
Romanian on varmistettava, että 1 päivänä 
tammikuuta 2007 pysyvänä nurmena ollut 

Vuosina 2014 ja 2015 täydentävien ehtojen 
sääntöihin sisältyy lisäksi pysyvän nurmen 
säilyttäminen. Unionin jäsenvaltioina 1 
päivänä tammikuuta 2004 olleiden 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuotta 2003 koskeville pinta-
alatukihakemuksille asetettuna 
määräpäivänä pysyvänä nurmena ollut maa 
pidetään pysyvänä nurmena jäsenvaltion 
määrittelemän ajan. Unioniin vuonna 2004 
liittyneiden jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 1 päivänä toukokuuta 
2004 pysyvänä nurmena ollut maa pidetään 
pysyvänä nurmena jäsenvaltion 
määrittelemän ajan. Bulgarian ja 
Romanian on varmistettava, että 1 päivänä 
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maa pidetään pysyvänä nurmena 
määritellyn ajan.

tammikuuta 2007 pysyvänä nurmena ollut 
maa pidetään pysyvänä nurmena 
jäsenvaltion määrittelemän ajan.

Or. en

Tarkistus 593
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellistä alakohtaa ei sovelleta pysyvänä 
nurmena olevaan maahan, joka on 
tarkoitus metsittää, jos metsitys on 
sopusoinnussa ympäristön kanssa; tähän 
ei lueta joulukuusiviljelmiä eikä 
lyhytaikaisesti viljeltäviä, nopeakasvuisia 
lajeja.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 594
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellistä alakohtaa ei sovelleta pysyvänä 
nurmena olevaan maahan, joka on tarkoitus 
metsittää, jos metsitys on sopusoinnussa 
ympäristön kanssa; tähän ei lueta 
joulukuusiviljelmiä eikä lyhytaikaisesti 
viljeltäviä, nopeakasvuisia lajeja.

Edellistä alakohtaa ei sovelleta pysyvänä 
nurmena olevaan maahan, joka on tarkoitus 
metsittää, jos metsitys on sopusoinnussa 
ympäristön kanssa; tähän ei lueta 
joulukuusiviljelmiä.

Or. en

Tarkistus 595
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kahdessa edellisessä alakohdassa esitetyn 
huomioon ottamiseksi siirretään 

Poistetaan.



PE494.482v02-00 86/167 AM\910034FI.doc

FI

komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 111 artiklan mukaisesti 
säännöistä, jotka koskevat pysyvän 
nurmen säilyttämistä, erityisesti sen 
varmistamiseksi, että viljelijät toetuttavat 
toimenpiteitä pysyvän nurmen 
säilyttämiseksi, mukaan luettuina 
henkilökohtaiset velvoitteet, kuten velvoite 
muuttaa maa-aloja takaisin pysyväksi 
nurmeksi, jos todetaan, että pysyvänä 
nurmena olevan maan suhteellinen osuus 
vähenee.

Or. fr

Tarkistus 596
Esther de Lange
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viljelijä voi tästä poiketen ottaa enintään 
10 prosenttia säilytettäväksi edellytetystä 
viitealastaan muuhun 
käyttötarkoitukseen. Mainittua rajaa ei 
sovelleta, jos kyseessä on ylivoimainen 
este tai poikkeukselliset olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 597
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmät, 
joilla määritetään säilytettävä pysyvän 
nurmen ja maatalousmaan suhde. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 598
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmät, 
joilla määritetään säilytettävä pysyvän 
nurmen ja maatalousmaan suhde. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 599
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmät, 
joilla määritetään säilytettävä pysyvän 
nurmen ja maatalousmaan suhde. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Lisäksi siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti, jotta kyetään vahvistamaan
menetelmät, joilla määritetään säilytettävä 
pysyvän nurmen ja maatalousmaan suhde.

Or. de

Tarkistus 600
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tästä poiketen viljelijä, jonka tilan maista 
on vuonna 2014 vähintään 70 prosenttia 
"pysyvänä nurmena" tai "heinäkasveilla 
tai muilla rehukasveilla", sellaisina kuin 
ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 
xxx/2012 [DP] 4 artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa, jäljempänä 
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'kokonaisuudessaan nurmena olevat 
viitealat', on pidettävä nurmena 
vähintään sama hehtaarimäärä kuin on 
kokonaisuudessaan nurmena olevalla 
viitealalla. Viljelijä voi ottaa enintään 5 
prosenttia säilytettäväksi edellytetystä 
viitealastaan muuhun 
käyttötarkoitukseen. Mainittua rajaa ei 
sovelleta, jos kyseessä on ylivoimainen 
este tai poikkeukselliset olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 601
Jens Rohde
Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa yksinkertaisempi 
täydentävien ehtojen järjestelmä, jossa on 
vähemmän ja kohdennetumpia 
vaatimuksia, komissio antaa vuoden 2013 
loppuun mennessä parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa on 
tarvittavat ehdotukset liitteessä II olevien 
sääntöjen vähentämiseksi 25 prosentilla. 
Jäljelle jääviä sääntöjä olisi arvioitava 
niiden asianmukaisuuden, tärkeyden ja 
mitattavuuden perusteella.

Or. en

Perustelu

Täydentävien ehtojen järjestelmä on edelleen viljelijöiden kannalta turhauttava. Tämä liittyy 
sekä sääntöjen määrään että niiden asianmukaisuuteen ja tärkeyteen niin viljelijöiden kuin 
yhteiskunnankin kannalta. Lisäksi yksittäisen viljelijän voi eri sääntöjen paljoudesta johtuen 
olla hankala tietää, rikkooko hän jotain sääntöä vai ei. Komission olisi annettava ehdotuksia, 
joilla rajoitetaan sääntöjen määrää ja arvioidaan jäljelle jäävien sääntöjen 
asianmukaisuutta, tärkeyttä ja mitattavuutta, jotta saataisiin aikaan uskottavampi 
täydentävien ehtojen järjestelmä.

Tarkistus 602
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden/alueiden olisi voitava toissijaisuusperiaatteen mukaisesti lisätä 
maatalousjärjestelmiinsä mukautettuja sääntöjä, koska niillä on oikeus edellyttää puhdasta ja 
turvallista ympäristöä edelläkävijä-periaatteen mukaisesti; vaatimustasoa ei pitäisi pyrkiä 
alentamaan. 

Tarkistus 603
Wojciech Michał Olejniczak
Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti edistettävä metsämaan ja 
peltometsäjärjestelmien käyttöön 
ottamista alueilla, joita ei jo käytetä 
tuotantoon. Jäsenvaltioiden on 
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perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

määriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

Or. pl

Tarkistus 604
Brian Simpson
Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II, paitsi jos 
näiden vähimmäisvaatimusten ja ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen sellaisina kuin ne 
ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [DP] III osaston 2 luvussa 
yhteisvaikutukset eivät täytä 
jäsenvaltioiden aiemmin ennen 1 päivää 
tammikuuta 2014 määrittelemiä 
vähimmäisvaatimuksia. Tällöin 
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asianomaisen jäsenvaltion on 
määritettävä normit, jotka ovat tarpeen 
sen varmistamiseksi, että vaatimuksista ei 
tingitä.

Or. en

Perustelu

Nyt tarvitaan aiemman terveystarkastus-uudistuksen tapaan suojalauseketta, jolla 
varmistetaan, että ensimmäisen pilarin tukiin liittyvien ympäristöehtojen muuttaminen ei 
uhkaa johtaa jäsenvaltion nykyisin soveltamia normeja alempaan tasoon. Tällöin näet 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien maksamisen edellytyksenä oleva perusura alenisi, 
vaikka tarkoituksena on korottaa sitä. 

Tarkistus 605
Jens Rohde
Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa.

Maatalousmaa, jota varten ei ole haettu 
perustukea, koska se on muuttunut 
luonnontilaisempaan suuntaan ja 
luonnon monimuotoisuus on lisääntynyt, 
olisi pidettävä ainoastaan kansallisen 
lainsäädännön edellyttämässä kunnossa 
eikä siihen pitäisi soveltaa vaatimuksia 
alueen säilyttämisestä maatalouden ja 
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ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. 
Asetuksen EY) N:o 1257/1999 22, 23 ja 
24 artiklan, asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 39 artiklan ja asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [RDR] 29 artiklan mukaisesti 
kesannoitujen alojen katsotaan olevan
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa, jos maatalouden 
ympäristösopimuksessa olevat 
velvollisuudet on täytetty. Maatalouden 
ympäristösopimuksessa olevien 
velvoitteiden laiminlyöminen ei 
päällekkäisten seuraamusten 
välttämiseksi voi johtaa tuen 
vähentämiseen nykyisen 94 artiklan 
mukaisesti siten kuin tämän asetuksen 
99 artiklassa on säädetty.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

Or. en

Perustelu

Perustuen piiriin kuulumattomien alueiden ei voida edellyttää olevan maatalouden ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. 

Tarkistus 606
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
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enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
eriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin kohdistettavan 
valvonnan laajuus 93 artiklassa 
vahvistettujen hyvän maatalous- ja 
ympäristökunnon yleisten vaatimusten 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

Or. en

Tarkistus 607
Jim Higgins, Seán Kelly
Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisten järjestelmien sekä erityisesti 
sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 
15 päivänä heinäkuuta 2008 annetun 
neuvoston direktiivin 2008/71/EY sekä 
asetusten (EY) N:o 1760/2000 ja (EY) N:o 
21/2004 mukaisesti perustetun eläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän on 
oltava yhteensopivia tämän asetuksen V 
osaston II luvussa tarkoitetun yhdennetyn 
järjestelmän kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanossa on ilmennyt hankaluuksia, sitä ei 
pitäisi sisällyttää yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään.

Tarkistus 608
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Täydentäviä ehtoja koskevissa hoito-
tai toimenpidevaatimuksissa ja 
säädöksissä sekä niitä koskevilla aloilla 
voidaan ottaa huomioon seuraavat tekijät: 
– viljelijöiden osallistuminen tämän 
asetuksen III osastossa tarkoitettuun 
maatilojen neuvontajärjestelmään;
– viljelijöiden osallistuminen 
sertifiointijärjestelmään, jos se kattaa 
kyseiset hoito- ja toimenpidevaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 609
Julie Girling, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla sen tarkistamiseksi, täyttävätkö 
tuensaajat tässä osastossa säädetyt 
velvoitteet.

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla sen tarkistamiseksi, täyttävätkö 
tuensaajat tässä osastossa säädetyt 
velvoitteet. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava vuosittain selonteko 
täydentävien ehtojen ja 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 
koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta ja tuloksista. Komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille 
vuosittain kertomuksen näiden toimien 
vaikutuksesta maataloustuotantoon sekä 
niiden ympäristövaikutuksista 
jäsenvaltioissa. 

Or. en

Perustelu

Koska ympäristöystävällisemmäksi muuttaminen on uusi huomioon otettava osatekijä 
täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen yhteydessä, on tarkoituksenmukaista, että komission 
olisi tarkistettava niiden yhdenmukaisuutta ja annettava Euroopan parlamentille palautetta 
tästä. Tämä vastaa johdanto-osaan lisättyä 57 a kappaletta (uusi).
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Tarkistus 610
Marian Harkin
Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla sen tarkistamiseksi, täyttävätkö 
tuensaajat tässä osastossa säädetyt 
velvoitteet.

3. Jäsenvaltioiden on annettava 
asianmukainen ilmoitus tarkastuksesta 
tehdessään tarkastuksia sen 
tarkistamiseksi, täyttävätkö tuensaajat tässä 
osastossa säädetyt velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 611
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden olisi raportoitava 
vuosittain täydentävien ehtojen ja 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 
koskevien toimenpiteiden valvonnan 
täytäntöönpanosta ja tuloksista Euroopan 
komissiolle, jonka puolestaan olisi 
toimitettava Euroopan parlamentille 
vuosittain selvitys, jossa arvioidaan niiden 
toimenpiteiden tehokkuutta, jotka 
jäsenvaltiot tai alueet ovat toteuttaneet 
edistääkseen maatalouden pitkän 
aikavälin kestävyyttä.

Or. en

Tarkistus 612
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt
tarkastusten suorittamisesta tässä osastossa 

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti tarkastusten suorittamisesta 
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tarkoitettujen velvoitteiden noudattamisen 
tarkistamiseksi.

tässä osastossa tarkoitettujen velvoitteiden 
noudattamisen tarkistamiseksi.

Or. de

Tarkistus 613
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 614
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti tarkastuksia ja täydentäviä 
ehtoja koskevista yhteisistä ja 
yhdenmukaistetuista säännöistä.

Or. fr

Tarkistus 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 91 artiklassa tarkoitettua 
seuraamusta on sovellettava, jos 
täydentävien ehtojen sääntöjä ei noudateta 
milloin tahansa tietyn kalenterivuoden 
aikana, jäljempänä 'kyseinen 
kalenterivuosi', ja niiden noudattamatta 
jättäminen johtuu tukihakemuksen tai 

Edellä 91 artiklassa tarkoitettua 
seuraamusta on sovellettava, jos 
täydentävien ehtojen sääntöjä ei noudateta 
milloin tahansa tietyn kalenterivuoden 
aikana, jäljempänä 'kyseinen 
kalenterivuosi', ja niiden noudattamatta 
jättäminen johtuu suoraan tukihakemuksen 
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maksupyynnön kyseisenä kalenterivuotena 
jättäneestä tuensaajasta.

tai maksupyynnön kyseisenä 
kalenterivuotena jättäneen tuensaajan 
tahallisesta teosta tai laiminlyönnistä.

Or. en

Perustelu

Hallinnon olisi arvioitava, johtuuko kyseinen noudattamatta jättäminen tahallisesta teosta vai 
ei.

Tarkistus 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 91 artiklassa tarkoitettua 
seuraamusta on sovellettava, jos 
täydentävien ehtojen sääntöjä ei noudateta 
milloin tahansa tietyn kalenterivuoden 
aikana, jäljempänä 'kyseinen 
kalenterivuosi', ja niiden noudattamatta 
jättäminen johtuu tukihakemuksen tai 
maksupyynnön kyseisenä kalenterivuotena 
jättäneestä tuensaajasta.

Edellä 91 artiklassa tarkoitettua 
seuraamusta on sovellettava, jos 
täydentävien ehtojen sääntöjä ei noudateta 
milloin tahansa tietyn kalenterivuoden 
aikana, jäljempänä 'kyseinen
kalenterivuosi', ja niiden noudattamatta 
jättäminen johtuu suoraan tukihakemuksen 
tai maksupyynnön kyseisenä 
kalenterivuotena jättäneestä tuensaajasta 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
91 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta tarkistuksesta, jossa ehdotetaan täydentäviin ehtoihin liittyvää 
ennakkovaroitusjärjestelmää. "Suoraan"-ilmauksen lisäys on johdonmukainen 91 artiklan 
sanamuodon kanssa.

Tarkistus 617
Wojciech Michał Olejniczak
Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 

Poistetaan.
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vaihtoehtoa, toimivaltaisen viranomaisen 
on seuraavana vuonna toteutettava 
tuensaajia koskevan otoksen perusteella 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tuensaaja on 
korjannut havaitun noudattamatta 
jättämisen. Havainnot ja velvoite ryhtyä 
toimiin tilanteen korjaamiseksi on 
annettava tiedoksi tuensaajalle.

Or. pl

Perustelu

Säännöksen poistaminen yksinkertaistaa huomattavasti jäsenvaltioiden käyttämiä 
hallinnollisia menetelmiä ja vähentää talousarviomenoja. 

Tarkistus 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
vaihtoehtoa, toimivaltaisen viranomaisen 
on seuraavana vuonna toteutettava 
tuensaajia koskevan otoksen perusteella 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tuensaaja on 
korjannut havaitun noudattamatta 
jättämisen. Havainnot ja velvoite ryhtyä 
toimiin tilanteen korjaamiseksi on 
annettava tiedoksi tuensaajalle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissio on ehdottanut seurantatarkastusten lopettamista vähäisten rikkomusten yhteydessä, 
mitä on syytä pitää hyvänä ratkaisuna. Ratkaisuna on rajoittaa de minimis -säännön piiriin 
kuuluvan valikoidun tuensaajaryhmän (otanta) valvontaa, mutta yksinkertaistamisessa olisi 
lopetettava toistuva valvonta kokonaan edellyttäen, että rikkomus kuuluu de minimis -säännön 
piiriin. 
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Tarkistus 619
George Lyon, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
98 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

98 a artikla
Seuraamusten suhteuttamisen yleiset 

perusteet
Jäljempänä 99 artiklassa tarkoitettuja 
määriä porrastettaessa sovelletaan 
seuraavia perusteita:
– noudattamatta jättämisen "vakavuus" 
riippuu erityisesti sen seurausten 
merkittävyydestä ja etenkin EU:n varoille 
aiheutuvasta riskistä ja samalla on 
otettava huomioon, mihin kyseisellä 
vaatimuksella tai standardilla pyritään;
– noudattamatta jättämisen "laajuus" 
määritellään ottaen erityisesti huomioon, 
onko noudattamatta jättämisellä 
kauaskantoisia vaikutuksia vai 
rajoittuvatko ne kyseiseen maatilaan;
– määrittäessään noudattamatta 
jättämisen "kestoa" toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava erityisesti 
huomioon, miten pitkään vaikutusten 
arvioidaan tuntuvan, tai voidaanko 
vaikutukset neutraloida kohtuullisten 
toimenpiteiden avulla; 
– noudattamatta jättämisen 
"toistumisella" tarkoitetaan saman 
vaatimuksen, standardin tai 
velvollisuuden noudattamatta jättämistä 
useammin kuin kerran kolmen vuoden 
pituisella kaudella edellyttäen, että 
viljelijälle on ilmoitettu aiemmasta 
noudattamatta jättämisestä ja että hänellä 
on tapauksen mukaan ollut mahdollisuus 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet mainitun 
aiemman säännösten noudattamatta 
jättämisen päättämiseksi;

Or. en
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Perustelu

Seuraamuksia koskevien yleisten periaatteiden olisi oltava perussäädöksessä. Tämä perustuu 
komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009 (täytäntöönpanosäännöt) 47 artiklaan.

Tarkistus 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Seuraamuksen laskeminen Taloudellisen seuraamuksen laskeminen

Or. ro

Perustelu

Kielellinen tarkistus, jota sovelletaan koko artiklaan. 

Tarkistus 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähennysten ja poissulkemisten 
laskemiseksi huomioon otetaan havaitun 
noudattamatta jättämisen vakavuus, 
laajuus, kesto ja toistuvuus sekä 2, 3 ja 4 
kohdassa vahvistetut perusteet.

Vähennysten ja poissulkemisten 
laskemiseksi otetaan oikeasuhteisesti 
huomioon havaitun rikkomuksen 
vakavuus ja laajuus, joiden perusteella 
määritetään 99 a artiklassa tarkoitetun 
havaitun noudattamatta jättämisen 
vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus sekä 
2, 3 ja 4 kohdassa vahvistetut perusteet.

Or. en

Perustelu

Katso uutta 99 a artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[RDR] 29, 30 ja 31 artiklassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä koskevien täydentävien 
ehtojen noudattamatta jättämiseen 
perustuvat vähennykset tai ulkopuolelle 
sulkemiset koskevat ainoastaan näihin 
toimenpiteisiin kohdennettuja varoja.

Or. fr

Tarkistus 623
Janusz Wojciechowski
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys voi 
olla enintään 5 prosenttia, ja jos kyseessä 
on toistuva noudattamatta jättäminen, 
enintään 15 prosenttia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 624
Jens Rohde
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys voi 
olla enintään 5 prosenttia, ja jos kyseessä 
on toistuva noudattamatta jättäminen, 
enintään 15 prosenttia.

2. Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys voi 
olla enintään 5 prosenttia tai 2 000 euroa, 
ja jos kyseessä on toistuva noudattamatta 
jättäminen, enintään 10 prosenttia tai 4 
000 euroa.

Or. en

Perustelu

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
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proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

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

Tarkistus 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys voi 
olla enintään 5 prosenttia, ja jos kyseessä 
on toistuva noudattamatta jättäminen, 
enintään 15 prosenttia.

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys voi 
olla enintään 5 prosenttia, ja jos kyseessä 
on toistuva noudattamatta jättäminen, 
enintään 15 prosenttia lukuun ottamatta 
erittäin vakavia tapauksia, jolloin 
vähennyksen on oltava vähintään 20 
prosenttia ja se saattaa johtaa yhden tai 
useamman tukijärjestelmän ulkopuolelle 
sulkemiseen, yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajaksi.

Or. es

Perustelu

Tahallista noudattamatta jättämistä koskeva 3 kohta on poistettava, koska oikeudellisesti on 
erittäin hankala osoittaa, että viljelijä on toiminut tarkoituksellisesti tai tahallisesti. Siksi 
tällainen noudattamatta jättäminen olisi korvattava tekstissä 2 kohtaan sisällytettävällä 
erittäin vakavan laiminlyönnin käsitteellä samalla kun 3 kohdassa tarkoitetut seuraamukset 
säilytetään.

Tarkistus 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys voi 

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys voi 
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olla enintään 5 prosenttia, ja jos kyseessä 
on toistuva noudattamatta jättäminen, 
enintään 15 prosenttia.

olla enintään 5 prosenttia, ja jos kyseessä 
on toistuva noudattamatta jättäminen, 
enintään 15 prosenttia lukuun ottamatta 
erittäin vakavia tapauksia, jolloin 
vähennyksen on oltava vähintään 20 
prosenttia ja se saattaa johtaa yhden tai 
useamman tukijärjestelmän ulkopuolelle 
sulkemiseen, yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajaksi.

Or. es

Perustelu

Tahallista noudattamatta jättämistä koskeva 3 kohta on poistettava, koska oikeudellisesti on 
erittäin hankala osoittaa, että viljelijä on laiminlyönyt noudattamisen tarkoituksellisesti tai 
tahallisesti. Siksi tällainen noudattamatta jättäminen olisi korvattava tekstissä 2 kohtaan 
sisällytettävällä erittäin vakavan laiminlyönnin käsitteellä samalla kun 3 kohdassa tarkoitetut 
seuraamukset säilytetään.

Tarkistus 627
Janusz Wojciechowski
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vähentämättä tukea, kun noudattamatta 
jättämistä on sen vakavuuden, laajuuden ja 
keston vuoksi pidettävä vähäisenä. 
Vähäisenä ei kuitenkaan pidetä 
noudattamatta jättämistä, josta aiheutuu 
välitön vaara kansanterveydelle tai eläinten 
terveydelle. Havainnot ja velvoite ryhtyä 
toimiin tilanteen korjaamiseksi on 
annettava tiedoksi tuensaajalle.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vähentämättä tukea, kun noudattamatta 
jättämistä on sen vakavuuden, laajuuden ja 
keston vuoksi pidettävä vähäisenä. Jos 
noudattamatta jättäminen aiheuttaa 
välittömän vaaran kansanterveydelle tai 
eläinten terveydelle taikka eläinten 
hyvinvoinnille, sitä ei kuitenkaan saa pitää 
vähäisenä. Havainnot ja velvoite ryhtyä 
toimiin tilanteen korjaamiseksi on 
annettava tiedoksi tuensaajalle.

Or. en

Tarkistus 628
Diane Dodds
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vähentämättä tukea, kun noudattamatta 
jättämistä on sen vakavuuden, laajuuden ja 
keston vuoksi pidettävä vähäisenä. 
Vähäisenä ei kuitenkaan pidetä 
noudattamatta jättämistä, josta aiheutuu 
välitön vaara kansanterveydelle tai eläinten 
terveydelle. Havainnot ja velvoite ryhtyä 
toimiin tilanteen korjaamiseksi on 
annettava tiedoksi tuensaajalle.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vähentämättä tukea, kun noudattamatta 
jättämistä on sen vakavuuden, laajuuden ja 
keston vuoksi pidettävä vähäisenä. 
Vähäisenä ei kuitenkaan pidetä 
noudattamatta jättämistä, josta aiheutuu 
välitön vaara kansanterveydelle tai eläinten 
terveydelle. Liitteessä II olevissa 
hoitovaatimuksissa 7 ja 8 tarkoitettua 
eläinten tunnistamis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevien 
vähäisten rikkomusten ei katsota 
aiheuttavan välitöntä vaaraa 
kansanterveydelle tai eläinten terveydelle.
Havainnot ja velvoite ryhtyä toimiin 
tilanteen korjaamiseksi on annettava 
tiedoksi tuensaajalle.

Or. en

Tarkistus 629
Jens Rohde
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vähentämättä tukea, kun noudattamatta 
jättämistä on sen vakavuuden, laajuuden ja 
keston vuoksi pidettävä vähäisenä. 
Vähäisenä ei kuitenkaan pidetä 
noudattamatta jättämistä, josta aiheutuu 
välitön vaara kansanterveydelle tai 
eläinten terveydelle. Havainnot ja velvoite 
ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi on 
annettava tiedoksi tuensaajalle.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vähentämättä tukea, kun noudattamatta 
jättämistä on sen vakavuuden, laajuuden ja 
keston vuoksi pidettävä vähäisenä. 
Havainnot ja velvoite ryhtyä toimiin 
tilanteen korjaamiseksi on annettava 
tiedoksi tuensaajalle.

Or. en

Tarkistus 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on tahallinen 
noudattamatta jättäminen, vähennys on 
pääsääntöisesti vähintään 20 prosenttia, 
ja kyseeseen voi myös tulla täydellinen 
sulkeminen yhden tai useamman 
tukijärjestelmän ulkopuolelle, ja nämä 
seuraamukset voivat jatkua yhden tai 
useamman kalenterivuoden ajan.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tahallista noudattamatta jättämistä koskeva 3 kohta on poistettava, koska oikeudellisesti on 
erittäin hankala osoittaa, että viljelijä on laiminlyönyt noudattamisen tarkoituksellisesti tai 
tahallisesti. Siksi tällainen noudattamatta jättäminen olisi korvattava tekstissä 2 kohtaan 
sisällytettävällä erittäin vakavan laiminlyönnin käsitteellä samalla kun 3 kohdassa tarkoitetut 
seuraamukset säilytetään.

Tarkistus 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on tahallinen 
noudattamatta jättäminen, vähennys on 
pääsääntöisesti vähintään 20 prosenttia, 
ja kyseeseen voi myös tulla täydellinen 
sulkeminen yhden tai useamman 
tukijärjestelmän ulkopuolelle, ja nämä 
seuraamukset voivat jatkua yhden tai 
useamman kalenterivuoden ajan.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tahallista noudattamatta jättämistä koskeva 3 kohta on poistettava, koska oikeudellisesti on 
erittäin hankala osoittaa, että viljelijä on toiminut tarkoituksellisesti tai tahallisesti. Siksi 
tällainen noudattamatta jättäminen olisi korvattava tekstissä 2 kohtaan sisällytettävällä 
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erittäin vakavan laiminlyönnin käsitteellä samalla kun 3 kohdassa tarkoitetut seuraamukset 
säilytetään.

Tarkistus 632
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on tahallinen noudattamatta 
jättäminen, vähennys on pääsääntöisesti
vähintään 20 prosenttia, ja kyseeseen voi 
myös tulla täydellinen sulkeminen yhden 
tai useamman tukijärjestelmän 
ulkopuolelle, ja nämä seuraamukset voivat 
jatkua yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajan.

3. Jos kyseessä on tahallinen tai vakava
noudattamatta jättäminen, vähennys on 
vähintään 20 prosenttia, ja kyseeseen voi 
myös tulla täydellinen yhden tai useamman 
tukijärjestelmän ulkopuolelle sulkeminen, 
ja nämä seuraamukset voivat jatkua yhden 
tai useamman kalenterivuoden ajan. Jos 
noudattamatta jättäminen toistuu sen 
jälkeen kun tuensaajaa on varoitettu tai 
hänelle on asetettu seuraamuksia, 
noudattamatta jättäminen katsotaan 
vakavaksi ja tahalliseksi. 

Or. en

Perustelu

Jos viljelijää on aiempina vuosina varoitettu tai hänelle on asetettu seuraamuksia toistuvasta 
rikkomuksesta (esimerkiksi ympäristörikkomuksesta), viljelijä ymmärtää syyn ja seurauksen 
tai ainakin hänellä on ollut tilaisuus löytää ratkaisu. Jos hän siis tietää rikkomuksen 
toistuvan, kyse on vakavasta ja tahallisesta teosta. Seuraamuksia koskevien säännösten on 
oltava mahdollisimman selviä, joten olisi vältettävä sellaisia ilmauksia kuin 
"pääsääntöisesti", jotta täytäntöönpanossa ei ilmenisi eroavaisuuksia. 

Tarkistus 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on tahallinen
noudattamatta jättäminen, vähennys on 
pääsääntöisesti vähintään 20 prosenttia, ja 
kyseeseen voi myös tulla täydellinen 
sulkeminen yhden tai useamman 
tukijärjestelmän ulkopuolelle, ja nämä 

3. Jos kyseessä on "vakava" noudattamatta 
jättäminen, vähennys on pääsääntöisesti 
vähintään 20 prosenttia, ja kyseeseen voi 
myös tulla täydellinen sulkeminen yhden 
tai useamman tukijärjestelmän 
ulkopuolelle, ja nämä seuraamukset voivat 
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seuraamukset voivat jatkua yhden tai 
useamman kalenterivuoden ajan.

jatkua yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Tarkastajien on hankala määrittää, onko noudattamatta jättäminen luonteeltaan tahallista. 
Teon vakavuusaste on paljon objektiivisempi peruste, jota tarkastusyksiköt voisivat käyttää 
luotettavammin. (Esittelijän ehdottama "vakava laiminlyönti" on ongelmallinen, koska tätä 
käsitettä ei ole määritelty.)

Tarkistus 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on tahallinen noudattamatta 
jättäminen, vähennys on pääsääntöisesti 
vähintään 20 prosenttia, ja kyseeseen voi 
myös tulla täydellinen sulkeminen yhden 
tai useamman tukijärjestelmän 
ulkopuolelle, ja nämä seuraamukset voivat 
jatkua yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajan.

3. Jos kyseessä on vakava noudattamatta 
jättäminen, vähennys on pääsääntöisesti 
vähintään 15 prosenttia, ja kyseeseen voi 
myös tulla täydellinen sulkeminen yhden 
tai useamman tukijärjestelmän 
ulkopuolelle, ja nämä seuraamukset voivat 
jatkua yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 635
Jens Rohde
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on tahallinen noudattamatta 
jättäminen, vähennys on pääsääntöisesti 
vähintään 20 prosenttia, ja kyseeseen voi 
myös tulla täydellinen sulkeminen yhden 
tai useamman tukijärjestelmän 
ulkopuolelle, ja nämä seuraamukset voivat 
jatkua yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajan.

3. Jos kyseessä on tahallinen noudattamatta 
jättäminen, vähennys on pääsääntöisesti 
vähintään 20 prosenttia tai 8 000 euroa, ja 
kyseeseen voi myös tulla täydellinen 
sulkeminen yhden tai useamman 
tukijärjestelmän ulkopuolelle, ja nämä 
seuraamukset voivat jatkua yhden tai 
useamman kalenterivuoden ajan.

Or. en
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Perustelu

Ei olisi oikeasuhteista perustaa täydentävien ehtojen järjestelmää pelkästään 
prosenttiperustaiselle tuen vähentämiselle. Tällöin laajamittaista tuotantoa harjoittavan 
viljelijän tukia voitaisiin vähentää hyvin paljon erittäin vähäisen noudattamatta jättämisen 
vuoksi. Vastaavasti kahden eri viljelijän tekemä samanlainen rikkomus ei johtaisi yhtä suuriin 
tukivähennyksiin. Tällöin tuen vähentäminen riippuisi siitä, onko kyseessä vain vähän tukia 
saava pienviljelijä vai paljon tukia saava suurtuottaja.

Tarkistus 636
Juozas Imbrasas
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on tahallinen noudattamatta 
jättäminen, vähennys on pääsääntöisesti 
vähintään 20 prosenttia, ja kyseeseen voi
myös tulla täydellinen sulkeminen yhden 
tai useamman tukijärjestelmän 
ulkopuolelle, ja nämä seuraamukset voivat 
jatkua yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajan.

3. Jos kyseessä on tahallinen noudattamatta 
jättäminen, tukia voidaan vähentää tai 
lisätä noudattamatta jättämisen 
vakavuuden, laajuuden, keston ja 
toistuvuuden mukaisesti, ja mahdollista 
on myös täydellinen sulkeminen yhden tai 
useamman tukijärjestelmän ulkopuolelle, ja 
nämä seuraamukset voivat jatkua yhden tai 
useamman kalenterivuoden ajan.

Or. lt

Tarkistus 637
Esther de Lange
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on tahallinen
noudattamatta jättäminen, vähennys on 
pääsääntöisesti vähintään 20 prosenttia, ja 
kyseeseen voi myös tulla täydellinen 
sulkeminen yhden tai useamman 
tukijärjestelmän ulkopuolelle, ja nämä 
seuraamukset voivat jatkua yhden tai 
useamman kalenterivuoden ajan.

3. Jos kyseessä on vakava noudattamatta 
jättäminen, vähennys on pääsääntöisesti 
vähintään 20 prosenttia, ja kyseeseen voi 
myös tulla täydellinen sulkeminen yhden 
tai useamman tukijärjestelmän 
ulkopuolelle, ja nämä seuraamukset voivat 
jatkua yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 638
Bas Eickhout
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tuensaaja suljetaan pysyvästi YMP-
tukien ulkopuolelle, jos täydentäviä ehtoja 
koskeva rikkomus on vakava ja se toistuu 
kahden tai useamman vuoden ajan tai se 
koskee useita ympäristö- ja 
kansanterveysalan standardeja tai 
vaatimuksia taikka jos vastaava 
viranomainen katsoo riskienarvioinnin 
ja/tai uuden tarkastuksen perusteella, että 
tila saattaa 2 artiklassa tarkoitettujen 
kestämättömien viljelyjärjestelmien 
seurauksena rikkoa täydentäviä ehtoja 
koskevia standardeja. 

Or. en

Perustelu

Jos tilalla on tapahtunut vuosien aikaan useita ympäristö- ja kansanterveysalan rikkomuksia, 
sen viljelyjärjestelmät ovat luonnostaan kestämättömiä. Viljelijä saattaa siten aiheuttaa 
yhteiskunnalle lisäkustannuksia pilaantumisen ja kansanterveyttä koskevien kriisien / 
kontaminaation seurauksena, joten hänet olisi suljettava pysyvästi julkisin varoin 
rahoitettavien tukijärjestelmien ulkopuolelle. Tätä sovellettaisiin ainoastaan vakaviin ja 
suuria kustannuksia aiheuttaviin rikkomuksiin eikä vähäisiin rikkomuksiin, kuten muutamien 
korvamerkkien häviämiseen muulloin kuin tautiepidemioiden aikana.

Tarkistus 639
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia 
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia 
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä rahoittaakseen asetuksen (EU)
N:o xxx/xxx [RDR] 5 artiklan 4 ja 
5 kohdassa tarkoitettujen maaseudun 
kehittämistä koskevien prioriteettien 
mukaisia ympäristötavoitteita.
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Or. enPerustelu

(Katso asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RDR] 5 artiklan 4 ja 5 kohta sekä liite 4; maaseudun 
kehittämistä koskeva prioriteetti 4: maa- ja metsätaloudesta riippuvaisten ekosysteemien 
palauttaminen, säilyttäminen ja parantaminen; maaseudun kehittämistä koskeva prioriteetti 
5: luonnonvarojen käytön tehostaminen sekä vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään 
talouteen siirtymisen tukeminen maataloudessa, elintarvikealalla ja metsätaloudessa.)

Tarkistus 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 25 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Or. es

Perustelu

Säädöksessä nykyisin voimassa olevaa 25 prosentin pidättämistä olisi jatkettava.

Tarkistus 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 25 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Or. es

Perustelu

Säädöksessä voimassa olevaa 25 prosentin pidättämistä olisi jatkettava.

Tarkistus 642
Wojciech Michał Olejniczak
Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia 
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 25 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Or. pl

Perustelu

Ei ole tarpeen leikata nykyistä 25 prosentin pidätysosuutta 10 prosenttiin.

Tarkistus 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 25 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Or. fr

Tarkistus 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 25 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Or. en

Perustelu

On hankala ymmärtää, miksi komissio on tehnyt tämän muutoksen (pidätysosuuden 
alentaminen 25 prosentista 10:een). Jäsenvaltiot saavat nykyisen lainsäädännön nojalla 
(asetuksen N:o 73/2009 25 artikla) pidättää itselleen 25 prosenttia vähennysten 
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soveltamisesta aiheutuvasta määrästä.

Tarkistus 645
Juozas Imbrasas
Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 25 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Or. lt

Tarkistus 646
Wojciech Michał Olejniczak
Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat käyttää 
prosenttiosuuden 1 kohdassa 
tarkoitetuista määristä lisätukena 
maaseudun kehittämistä koskeviin 
toimenpiteisiin, joita rahoitetaan 
maaseuturahastosta asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [RDR] mukaisesti. 

Or. pl

Tarkistus 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) tiivistelmä käytettävissä olevista 
tuloksista, jotka on saatu alaa koskevissa 
säännöissä vahvistettujen aikataulujen ja 
yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti 
suoritetuissa tarkastuksissa.

(v) vuosittain julkaistava tiivistelmä 
käytettävissä olevista tuloksista, jotka on 
saatu alaa koskevissa säännöissä 
vahvistettujen aikataulujen ja 
yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti 
suoritetuissa tarkastuksissa, sekä selvitys 
maataloustukirahaston ja 
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maaseuturahaston menoista.

Or. es

Perustelu

Tilintarkastusta koskevat tilastotiedot olisi toimitettava komissiolle yhdellä kertaa 
tilinpäätöksen kera ennen kunkin vuoden helmikuun 1. päivää. Ne on toimitettava nykyisin 
alakohtaisiin sääntöihin perustuvia erilaisia määräaikoja noudattaen, ja ne sisällytetään 
myöhemmin vuosittaiseen tilien tarkastamis- ja hyväksymisprosessiin. Joskus nämä tiedot on 
toimitettava osana sääntöjenmukaisuustarkastuksia koskevia tiedusteluja.

Tarkistus 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) tiivistelmä käytettävissä olevista 
tuloksista, jotka on saatu alaa koskevissa 
säännöissä vahvistettujen aikataulujen ja 
yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti 
suoritetuissa tarkastuksissa.

(v) vuosittain julkaistava tiivistelmä 
käytettävissä olevista tuloksista, jotka on 
saatu alaa koskevissa säännöissä 
vahvistettujen aikataulujen ja 
yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti 
suoritetuissa tarkastuksissa, sekä selvitys 
maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston menoista.

Or. es

Perustelu

Tilintarkastusta koskevat tilastotiedot olisi toimitettava komissiolle yhdellä kertaa 
tilinpäätöksen kera ennen kunkin vuoden helmikuun 1. päivää. Ne toimitetaan nykyisin 
alakohtaisiin sääntöihin perustuvia erilaisia määräaikoja noudattaen, ja ne sisällytetään 
myöhemmin vuosittaiseen tilien tarkastamis- ja hyväksymisprosessiin. Joskus nämä tiedot on 
toimitettava osana sääntöjenmukaisuustarkastuksia koskevia tiedusteluja.

Tarkistus 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mikäli tämän artiklan mukainen 
komissiolle ilmoittaminen edellyttää 
tilastoanalyysia, komissio toimittaa 
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tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot hyvissä 
ajoin ennen tilastoanalyysin kattaman 
ajanjakson käynnistymistä.

Or. de

Tarkistus 650
Robert Dušek
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos asetuksessa (EU) N:o DP/xxx
tarkoitettu suora tuki maksetaan 
tuensaajalle muuna valuuttana kuin 
euroina, jäsenvaltion on muunnettava 
euroina ilmaistu tuen määrä kansalliseksi 
valuutaksi Euroopan keskuspankin ennen 
sen vuoden, jonka osalta tuki myönnetään, 
lokakuun 1 päivää vahvistaman 
viimeisimmän vaihtokurssin mukaisesti.

3. Jos asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx [DP]
tarkoitettu suora tuki maksetaan 
tuensaajalle muuna valuuttana kuin 
euroina, jäsenvaltion on muunnettava 
euroina ilmaistu tuen määrä kansalliseksi 
valuutaksi Euroopan keskuspankin ennen 
sen vuoden, jonka osalta tuki myönnetään, 
syyskuun 1 päivää vahvistaman 
viimeisimmän vaihtokurssin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 651
Hynek Fajmon
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos asetuksessa (EU) N:o DP/xxx
tarkoitettu suora tuki maksetaan 
tuensaajalle muuna valuuttana kuin 
euroina, jäsenvaltion on muunnettava 
euroina ilmaistu tuen määrä kansalliseksi 
valuutaksi Euroopan keskuspankin ennen 
sen vuoden, jonka osalta tuki myönnetään, 
lokakuun 1 päivää vahvistaman 
viimeisimmän vaihtokurssin mukaisesti.

3. Jos asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx [DP]
tarkoitettu suora tuki maksetaan 
tuensaajalle muuna valuuttana kuin 
euroina, jäsenvaltion on muunnettava 
euroina ilmaistu tuen määrä kansalliseksi 
valuutaksi Euroopan keskuspankin ennen 
sen vuoden, jonka osalta tuki myönnetään, 
syyskuun 1 päivää vahvistaman 
viimeisimmän vaihtokurssin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne
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Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
poikkeuksellisesti muuntaa euroina 
ilmaistun tuen määrän kansalliseksi 
valuutaksi jäsenvaltion kansallisen 
keskuspankin tai Euroopan keskuspankin 
ennen sen vuoden, jonka osalta tuki 
myönnetään, lokakuun 1 päivää 
vahvistamien kolmenkymmenen 
viimeisimmän vaihtokurssin keskiarvon 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vaihtokurssien soveltamisessa olisi sallittava enemmän joustavuutta.

Tarkistus 653
George Lyon, Brian Simpson
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
poikkeuksellisesti muuntaa euroina 
ilmaistun tuen määrän kansalliseksi 
valuutaksi jäsenvaltion kansallisen 
keskuspankin tai Euroopan keskuspankin 
ennen sen vuoden, jonka osalta tuki 
myönnetään, lokakuun 1 päivää 
vahvistamien viiden viimeisimmän 
vaihtokurssin keskiarvon mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Näin parannetaan joustavuutta vaihtokurssien soveltamisessa. Jäsenvaltiot voivat siten 
käyttää vaihtokurssien keskiarvoa, mikä vähentää viljelijöille luonnostaan aiheutuvaa riskiä 
tilanteessa, jossa käytettäisiin vain yhtä tietyn päivän vaihtokurssia. 
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Tarkistus 654
Diane Dodds
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
poikkeuksellisesti muuntaa euroina 
ilmaistun tuen määrän kansalliseksi 
valuutaksi Euroopan keskuspankin ennen 
sen vuoden, jonka osalta tuki 
myönnetään, lokakuun 1 päivää 
vahvistamien kolmenkymmenen 
viimeisimmän vaihtokurssin keskiarvon 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 655
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteitä 
unionin lainsäädännön soveltamisen 
suojaamiseksi, jos on todennäköistä, että 
kansalliseen valuuttaan liittyvät 
poikkeukselliset valuuttakäytännöt 
vaarantavat sen. Tarvittaessa toimenpiteet 
voivat poiketa voimassa olevista 
säännöistä.

Poistetaan.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
jäsenvaltioille on toimitettava viipymättä 
tieto ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuista toimenpiteistä.

Or. de
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Perustelu

Tekstin 2 artikla on asianmukainen ja täysin riittävä tässä suhteessa.

Tarkistus 656
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan yhteinen seuranta- ja 
arviointikehys yhteisellä 
maatalouspolitiikalla saavutettujen tulosten 
mittaamista varten. Siihen sisällytetään 
kaikki välineet, jotka liittyvät yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden, 
erityisesti asetuksessa (EU) N:o DP/xxx
säädettyjen suorien tukien, asetuksessa 
(EU) N:o CMO/xxx säädettyjen 
markkinatoimenpiteiden, asetuksessa (EU) 
N:o RD/xxx säädettyjen maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden sekä tässä 
asetuksessa säädettyjen täydentävien 
ehtojen soveltamisen seurantaan ja 
arviointiin.

Perustetaan yhteinen seuranta- ja 
arviointikehys yhteisellä 
maatalouspolitiikalla saavutettujen tulosten 
mittaamista varten, mikä ei saa 
kuitenkaan johtaa YMP:n 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 
koskeviin lisämaksuihin tai seuranta- ja 
seuraamusjärjestelmiin. Siihen 
sisällytetään kaikki välineet, jotka liittyvät 
yhteisen maatalouspolitiikan 
toimenpiteiden, erityisesti asetuksessa 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] säädettyjen suorien 
tukien, asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx 
[CMO] säädettyjen 
markkinatoimenpiteiden, asetuksessa (EU) 
N:o xxx/xxx [RD] säädettyjen maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden sekä tässä 
asetuksessa säädettyjen täydentävien 
ehtojen soveltamisen seurantaan ja 
arviointiin.

Or. de

Tarkistus 657
Monika Hohlmeier
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan yhteinen seuranta- ja 
arviointikehys yhteisellä 
maatalouspolitiikalla saavutettujen tulosten 
mittaamista varten. Siihen sisällytetään 
kaikki välineet, jotka liittyvät yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden, 
erityisesti asetuksessa (EU) N:o DP/xxx

Perustetaan yhteinen seuranta- ja 
arviointikehys yhteisellä 
maatalouspolitiikalla saavutettujen tulosten 
mittaamista varten. Siihen sisällytetään 
kaikki välineet, jotka liittyvät yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden, 
erityisesti asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx 
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säädettyjen suorien tukien, asetuksessa 
(EU) N:o CMO/xxx säädettyjen 
markkinatoimenpiteiden, asetuksessa (EU) 
N:o RD/xxx säädettyjen maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden sekä tässä 
asetuksessa säädettyjen täydentävien 
ehtojen soveltamisen seurantaan ja 
arviointiin.

[DP] säädettyjen suorien tukien, 
asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx [CMO]
säädettyjen markkinatoimenpiteiden, 
asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx [RD] 
säädettyjen maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden sekä tässä 
asetuksessa säädettyjen täydentävien 
ehtojen soveltamisen seurantaan ja 
arviointiin. Tässä yhteydessä komissio 
hyödyntää synergioita ja käyttää 
mahdollisuuksien mukaan jo olemassa 
olevia tietoja ja tietolähteitä.

Or. de

Perustelu

Seuranta ja arviointi eivät saa entisestään pahentaa jäsenvaltioihin ja tuensaajiin jo 
kohdistuvaa hallinnollista rasitetta. Siksi komission olisi käytettävä jo olemassa olevia 
tietolähteitä ja pyrittävä synergiavaikutuksiin.

Tarkistus 658
Julie Girling
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehokkaan tulosmittauksen 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa kehyksen sisällöstä ja 
rakenteesta delegoituja säädöksiä 111 
artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen sisältöä on kuvattava yksityiskohtaisemmin, jotta 
voidaan välttää hallinnon kohtuuttoman rasittavat vaatimukset.

Tarkistus 659
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden 
vaikutuksia mitataan seuraavien 
tavoitteiden osalta:

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden 
saavutuksia mitataan seuraavien 
tavoitteiden osalta:

Or. de

Tarkistus 660
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa 
keskitytään maataloustuloon, maatalouden 
tuottavuuteen ja hintatason vakauteen;

(a) elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa 
keskitytään viljelijöiden tuloon, 
hintamarginaaleihin,
omakustannushintoihin, maatalouden 
tuottavuuteen ja hintatason vakauteen;

Or. en

Perustelu

Katso Euroopan parlamentin 19. tammikuuta 2012 hyväksymä Bovén mietintö (INI) 
"maatilojen tuotantopanosten toimitusketjusta: rakenne ja vaikutukset" sekä 25. helmikuuta 
2010 laadittu Bovén työasiakirja "oikeudenmukaisista tuloista maanviljelijöille: toimivampi 
elintarvikeketju Eurooppaan" (PE 439.275v01).

Tarkistus 661
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) elinkelpoinen ruoan tuotannon 
kapasiteetti ja pitkän aikavälin 
elintarviketurva kehitysmaissa; erityisesti 
kaupan vaikutus EU:sta peräisin olevan 
viennin hintatukeen ja tariffien ja kaupan 
esteiden kaltaisten rajoitteiden 
poistaminen kehitysmaista peräisin 
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olevalta vienniltä kehityspolitiikan 
johdonmukaisuutta noudattaen;

Or. en

Perustelu

YMP:ssä sovellettava "ei aiheuteta haittaa" -periaate tarkoittaa kehityspolitiikan 
johdonmukaisuuden kannalta sitä, että YMP ei saa vaarantaa kehitysmaiden 
elintarviketuotantoa eikä pitkän aikavälin elintarviketurvaa tai vaikuttaa kielteisesti 
paikallisten tuottajien ja pienviljelijöiden elintasoon. Kauppa-, maatalous-, tuki- ja 
kehityspolitiikalla on luotava synergiaa eikä niillä saa vesittää kehitystavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistus 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) oikeutta ruokaan koskevat ulkoiset 
vaikutukset, mukaan luettuina 
vaikutukset ruoan tuotannon 
kapasiteettiin, viljelijöiden tuloihin ja 
elintasoon sekä maan saatavuuteen 
kehitysmaissa ja köyhissä maissa, jotka 
pyrkivät vähentämään riippuvaisuuttaan 
elintarvikkeiden maahantuonnista. 

Or. en

Tarkistus 663
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä indikaattoreita. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan määritellä 
joukko ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
indikaattoreita.
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Or. de

Perustelu

Tämä ei ole pelkästään tekninen päätös.

Tarkistus 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä indikaattoreita. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä indikaattoreita. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Indikaattorien on liityttävä politiikan 
rakenteeseen ja tavoitteisiin, ja niiden 
avulla on voitava arvioida politiikan 
edistymistä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
tavoitteisiin nähden.

Or. en

Tarkistus 665
Julie Girling
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä indikaattoreita. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä indikaattoreita. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Indikaattorien on liityttävä politiikan 
rakenteeseen ja tavoitteisiin, ja niiden 
avulla on voitava arvioida politiikan 
edistymistä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
tavoitteisiin nähden.
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Or. en

Perustelu

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen sisältöä on kuvattava yksityiskohtaisemmin, jotta 
voidaan välttää hallinnon kohtuuttoman rasittavat vaatimukset.

Tarkistus 666
Julie Girling
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Seuranta- ja arviointikehyksessä on
otettava huomioon yhteisen 
maatalouspolitiikan rakenne seuraavasti:
(a) Asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
säädettyjen suorien tukien osalta, 
asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx [CMO] 
säädettyjen markkinatoimenpiteiden 
osalta ja tässä asetuksessa säädettyjen 
täydentävien ehtojen soveltamisen osalta 
komissio seuraa tällaisia välineitä 
jäsenvaltioiden tässä asetuksessa 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti 
toimittamien kertomusten pohjalta. 
Komissio laatii monivuotisen 
arviointisuunnitelman, johon kuuluu 
komission alaisuudessa suoritettu 
yksittäisten välineiden säännöllinen 
arviointi. Arviointien on oltava 
riippumattomien arvioijien hyvissä ajoin 
tekemiä.
(b) Maaseudun kehittämispolitiikkaan 
liittyvien toimien seuranta ja arviointi 
suoritetaan asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[RD] 74–86 artiklan mukaisesti.
Komissio varmistaa, että 1 kohdassa 
tarkoitettu kaikkien yhteisen 
maatalouspolitiikan välineiden 
yhteisvaikutus mitataan ja arvioidaan 
suhteessa 2 kohdassa tarkoitettuihin 
yhteisiin tavoitteisiin. Yhteisellä 
maatalouspolitiikalla saavutetut tulokset 
yhteisiin tavoitteisiin nähden mitataan ja 
arvioidaan yhteisten 
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vaikutusindikaattorien perusteella, ja 
taustalla olevat konkreettiset tavoitteet 
tulosindikaattorien perusteella. Komissio 
laatii kaikilla yhteisen 
maatalouspolitiikan välineillä 
saavutettujen yhteisten tulosten 
mittaamisesta ja arvioinnista 
kertomuksia, jotka perustuvat yhteistä 
maatalouspolitiikkaa koskevista 
arvioinneista saatuun näyttöön, 
maaseudun kehittämisohjelmia koskevat 
arvioinnit mukaan lukien, ja muihin 
asiaankuuluviin tietolähteisiin.

Or. en

Perustelu

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen sisältöä on kuvattava yksityiskohtaisemmin, jotta 
voidaan välttää hallinnon kohtuuttoman rasittavat vaatimukset.

Tarkistus 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kaikki tarvittavat tiedot kyseisten 
toimenpiteiden seurantaa ja arviointia 
varten

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kaikki tarvittavat tiedot kyseisten 
toimenpiteiden seurantaa ja arviointia 
varten Tällaisten tietojen on perustuttava 
mahdollisimman pitkälti vakiintuneisiin 
tietolähteisiin, kuten maatalouden 
kirjanpidon tietoverkko ja Eurostat.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ja tuensaajat ovat jo keränneet ja toimittaneet huomattavan määrän tietoja. Siksi 
on tärkeää, että järjestelmässä tukeudutaan jatkossa vakiintuneisiin tietolähteisiin ja uusia 
tietovaatimuksia asetetaan mahdollisimman vähän.

Tarkistus 668
Julie Girling
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kaikki tarvittavat tiedot kyseisten 
toimenpiteiden seurantaa ja arviointia 
varten

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kaikki tarvittavat tiedot kyseisten 
toimenpiteiden seurantaa ja arviointia 
varten Tällaisten tietojen on perustuttava 
mahdollisimman pitkälti vakiintuneisiin 
tietolähteisiin, kuten maatalouden 
kirjanpidon tietoverkko ja Eurostat.

Or. en

Perustelu

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen sisältöä on kuvattava yksityiskohtaisemmin, jotta 
voidaan välttää hallinnon kohtuuttoman rasittavat vaatimukset.

Tarkistus 669
George Lyon, Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on 
lähetettävä, sekä tiedon tarpeista ja 
mahdollisten tietolähteiden välisistä 
synergioista. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 112
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on 
lähetettävä, ottaen huomioon, että 
tarpeetonta hallinnollista rasitetta tulee 
välttää, sekä tiedon tarpeista ja 
mahdollisten tietolähteiden välisistä 
synergioista. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 112 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ja tuensaajat ovat jo keränneet ja toimittaneet huomattavan määrän tietoja. Siksi 
on tärkeää, että järjestelmässä tukeudutaan jatkossa vakiintuneisiin tietolähteisiin ja uusia 
tietovaatimuksia asetetaan mahdollisimman vähän.

Tarkistus 670
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on 
lähetettävä, sekä tiedon tarpeista ja 
mahdollisten tietolähteiden välisistä 
synergioista. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 112 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on 
lähetettävä, ottaen huomioon, että 
tarpeetonta hallinnollista rasitetta tulee 
välttää, sekä tiedon tarpeista ja 
mahdollisten tietolähteiden välisistä 
synergioista. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 112 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen sisältöä on kuvattava yksityiskohtaisemmin, jotta 
voidaan välttää hallinnon kohtuuttoman rasittavat vaatimukset.

Tarkistus 671
Monika Hohlmeier
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on 
lähetettävä, sekä tiedon tarpeista ja 
mahdollisten tietolähteiden välisistä 
synergioista. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 112 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on 
lähetettävä, sekä tiedon tarpeista ja 
mahdollisten tietolähteiden välisistä 
synergioista. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset eivät saa johtaa 
jäsenvaltioihin ja edunsaajiin 
kohdistuvan hallinnollisen taakan 
kasvuun. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de
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Tarkistus 672
Julie Girling
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio antaa joka neljäs vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen tämän artiklan 
täytäntöönpanosta. Ensimmäinen 
kertomus on annettava viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2017.

4. Komissio antaa ensimmäisen
kertomuksen tämän artiklan 
täytäntöönpanosta, yhteisellä 
maatalouspolitiikalla saavutetut 
ensimmäiset vaikutukset mukaan lukien, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018. 
Toinen kertomus, johon kuuluu yhteisen 
maatalouspolitiikan vaikutusten arviointi, 
annetaan viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2021.

Or. en

Perustelu

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen sisältöä on kuvattava yksityiskohtaisemmin, jotta 
voidaan välttää hallinnon kohtuuttoman rasittavat vaatimukset.

Tarkistus 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kehitysyhteistyön politiikan 
johdonmukaisuutta käsittelevän 
Euroopan parlamentin pysyvän esittelijän 
olisi otettava vastaan kehitysmaiden 
pienviljelijöiden ja asianomaisten 
ryhmien esittämät valitukset, joille 
aiheutuu tai joille saattaa aiheutua 
YMP:stä välittömästi tai välillisesti 
vakavia ongelmia, ja tällaiset valitukset 
olisi kirjattava komission vuosittaiseen 
kertomukseen. Tapauksen 
oikeudenmukaisen kuulemisen 
varmistamiseksi valituksen esittäjää 
avustaa maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen pääosaston 
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kuulemismenettelystä vastaava 
neuvonantaja. Kyseiset väestöryhmät tai 
muut asianomaiset osapuolet voivat 
esittää näyttöä asiasta.

Or. en

Perustelu

Kilpailun PO:ssa ja kaupan PO:ssa on jo kuulemismenettelystä vastaavia neuvonantajia. On 
varmistettava, että EU:n maatalousala ja viejät osallistuvat menettelyissä laajemmin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja kehitysyhteistyövelvoitteita koskevan politiikan 
johdonmukaisuuden varmistamiseen. Siksi ehdotetaan kuulemismenettelystä vastaavan 
neuvonantajan ottamista maatalouden pääosastoon.

Tarkistus 674
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
110 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

110 a artikla
Kehitysmaihin kohdistuvien vaikutusten 

arviointi
1. SEUT:n 208 artiklan mukaisesti 
YMP:n vaikutusta kehitysmaiden 
elintarvikkeiden tuotantokapasiteettiin ja 
elintarviketurvaan pitkällä aikavälillä 
arvioidaan säännöllisillä ja 
riippumattomilla arvioinneilla siten, että 
erityistä huomiota kiinnitetään 
paikallisiin viljelijöihin ja 
pienviljelijöihin. Arviointi perustuu myös 
valtioiden, EU:n 
maataloustuottajajärjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä 
EU:n kumppaneina olevien 
kehitysmaiden muiden toimijoiden 
toimittamiin tietoihin.
2. Komissio määrittää 
vaikutustenarvioinnin soveltamisalan ja 
menettelyn delegoiduilla säädöksillä 
ottaen huomioon asiaa koskevat 
kansainväliset aloitteet, erityisesti oikeutta 
ruokaan käsittelevän Yhdistyneiden 
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kansakuntien erityisraportoijan, FAO:n 
ja elintarviketurvakomitean aloitteet.
3. Komissio toimittaa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille arvioinnin 
tuloksia, saatuja tietoja ja niiden 
perusteella toteutettavia EU:n toimia 
koskevan vuosittaisen kertomuksen.

Or. en

Perustelu

SEUT:n 208 artikla. FAO ja elintarviketurvakomitea ovat tarkkaan ottaen kaksi erillistä 
yksikköä, ja tässä yhteydessä olisi viitattava kumpaankin niistä. 

Tarkistus 675
Esther de Lange
Ehdotus asetukseksi
110 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

110 a artikla
Kehitysmaihin kohdistuvien vaikutusten 

arviointi
1. SEUT:n 208 artiklan mukaisesti 
YMP:n vaikutusta kehitysmaiden 
elintarvikkeiden tuotantokapasiteettiin ja 
elintarviketurvaan pitkällä aikavälillä 
arvioidaan säännöllisillä ja 
riippumattomilla arvioinneilla siten, että 
erityistä huomiota kiinnitetään 
paikallisiin viljelijöihin ja 
pienviljelijöihin. Arviointi perustuu myös 
valtioiden, EU:n 
maataloustuottajajärjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä 
EU:n kumppaneina olevien 
kehitysmaiden muiden toimijoiden 
toimittamiin tietoihin.
2. Komissio määrittää 
vaikutustenarvioinnin soveltamisalan ja 
menettelyn täytäntöönpanosäädöksillä 
ottaen huomioon asiaa koskevat 
kansainväliset aloitteet, erityisesti oikeutta 
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ruokaan käsittelevän Yhdistyneiden 
kansakuntien erityisraportoijan ja FAO:n 
ruokaturvakomitean aloitteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
3. Komissio toimittaa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille arvioinnin 
tuloksia, saatuja tietoja ja niiden 
perusteella toteutettavia EU:n toimia 
koskevan vuosittaisen kertomuksen.

Or. en

Tarkistus 676
Julie Girling, James Nicholson
Ehdotus asetukseksi
110 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

110 a artikla
IV luku Alueellistaminen

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa ja 
perustuslakiinsa perustuvin järjestelyin 
panna täytäntöön yhteistä 
maatalouspolitiikkaa koskevia säännöksiä 
alueellisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 677
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
110 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

110 b artikla
Kehitysyhteistyön politiikan 
johdonmukaisuutta käsittelevän 
Euroopan parlamentin pysyvän esittelijän 
olisi otettava vastaan kehitysmaiden 
pienviljelijöiden ja asianomaisten 
ryhmien esittämät valitukset, joille 
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aiheutuu tai joille saattaa aiheutua 
YMP:stä välittömästi tai välillisesti 
vakavia ongelmia, ja tällaiset valitukset 
olisi kirjattava komission vuosittaiseen 
kertomukseen. Tapauksen 
oikeudenmukaisen kuulemisen 
varmistamiseksi valituksen esittäjää 
avustaa maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen pääosaston 
kuulemismenettelystä vastaava 
neuvonantaja. Kyseiset väestöryhmät tai 
muut asianomaiset osapuolet voivat 
esittää näyttöä asiasta.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että EU:n maatalousala ja viejät osallistuvat menettelyissä laajemmin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja kehitysyhteistyövelvoitteita koskevan politiikan 
johdonmukaisuuden varmistamiseen. Kilpailun PO:ssa ja kaupan PO:ssa on jo 
kuulemismenettelystä vastaavia neuvonantajia, jotka saavat tietoja tapauksista, joissa 
sääntöjä on rikottu.. Siksi ehdotetaan kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan 
ottamista maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoon.

Tarkistus 678
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
110 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

110 c artikla
Kauppasopimuksiin olisi yleisesti ottaen 
sisällytettävä niiden tekovaiheessa 
turvalausekkeita sen varalta, että YMP 
vaikuttaa kielteisesti pitkän aikavälin 
elintarviketurvaan ja aiheuttaa vakavia 
ongelmia pienviljelijöille. Asianomaisten 
ryhmien tai maiden on voitava käyttää 
tällaista sosiaalista turvalauseketta, jos 
YMP:llä on kielteisiä vaikutuksia. 
Sosiaalinen turvalauseke voi perustua 
Cariforumin ja EU:n 
talouskumppanuussopimuksen 
25 artiklan 2 kohdan b alakohtaan, jonka 
mukaan suojatoimenpiteeseen voidaan 
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ryhtyä, jos tuotteen "tuonti toisen 
osapuolen alueelle lisääntyy niin paljon ja 
sellaisissa olosuhteissa, että tuonti 
aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa häiriöitä 
jollakin talouden alalla, varsinkin jos 
nämä häiriöt aiheuttavat vakavia 
yhteiskunnallisia ongelmia".

Or. en

Perustelu

Sosiaalinen turvalauseke voi perustua Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimuksen 
25 artiklan 2 kohdan b alakohtaan.

Tarkistus 680
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulosta.

2. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viideksi vuodeksi tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien.

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentin tulisi vahvistaa aktiivisesti säädösvallan siirto komissiolle. 
Epävarmoissa tapauksissa sen ei pitäisi joutua taistelemaan omien lainsäädäntöoikeuksien 
takaisin saamisesta EU:n sisällä.

Tarkistus 681
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä.
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
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jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä. Euroopan parlamentti 
päättää asiasta jäsentensä enemmistöllä 
ja neuvosto määräenemmistöllä.

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentin tulisi vahvistaa aktiivisesti säädösvallan siirto komissiolle. 
Epävarmoissa tapauksissa sen ei pitäisi joutua taistelemaan omien lainsäädäntöoikeuksien 
takaisin saamisesta EU:n sisällä.

Tarkistus 683
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä.
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. de

Tarkistus 684
Rareş-Lucian Niculescu
Ehdotus asetukseksi
Liite I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maatilojen neuvontajärjestelmän 
soveltamisen vähimmäisedellytykset 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
muutokseen mukautumisen, luonnon 

Maatilojen neuvontajärjestelmän 
soveltamisala kattaa maaseudun 
kehittämistä koskevat toimenpiteet, joten 
se menee täydentäviä ehtoja ja 
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monimuotoisuuden, vesien suojelun sekä 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamisen ja 
niitä koskevien innovaatioiden 
yhteydessä, kuten 12 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa säädetään

ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 
pidemmälle. kuten 12 artiklan 3 kohdan 
c alakohdassa säädetään.

Or. en

Tarkistus 685
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 1 – luetelmakohta 1

Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen ilmastonmuutoksen 
mahdollisista vaikutuksista asianomaisilla 
alueilla ja eri viljelykäytäntöjen 
aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä 
sekä maatalousalan osallistumisesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
parannetuilla viljely- ja 
peltometsätalouskäytännöillä ja 
suunnittelemalla tiloille uusiutuvaa 
energiaa koskevia hankkeita ja 
parantamalla tilojen energiatehokkuutta.

– Tiedottaminen ilmastonmuutoksen 
nykyisistä ja arvioiduista tulevista
vaikutuksista asianomaisilla alueilla ja eri 
viljelykäytäntöjen aiheuttamista 
kasvihuonekaasupäästöistä sekä 
maatalousalan osallistumisesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
parannetuilla viljely- ja 
peltometsätalouskäytännöillä ja 
suunnittelemalla tiloille aurinko- ja 
tuulivoimaan sekä tiloilla syntyviin 
jätteisiin perustuvia uusiutuvaa energiaa 
koskevia hankkeita sekä tapoja tilojen 
omavaraisuuden ja energiatehokkuuden 
parantamiseksi esimerkiksi 
suunnittelemalla energiatehokkuutta
koskevia järjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt viljelysmaahan, ja tiedemaailmassa vallitsee vakuuttava 
tieteellinen yhteisymmärrys siitä, että vaikutukset heijastuvat todennäköisesti kaikille alueille. 

Tarkistus 686
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 1 – luetelmakohta 1 a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen, jolla autetaan viljelijöitä 
suunnittelemaan parhaita 
investointitapoja, joilla 
viljelymenetelmistä tehdään 
ilmastokestäviä, ja kerrotaan, mitä EU-
varoja voidaan hyödyntää tätä varten; 
erityisesti tiedottaminen maatalousmaan 
sopeuttamisesta ilmastonvaihteluihin ja 
pidemmän aikavälin muutoksiin ja 
tiedottaminen käytännöllisistä 
maatalouden toimenpiteistä, joilla 
parannetaan viljelymenetelmien 
kestävyyttä tulvien ja kuivuusjaksojen 
varalta ja kohennetaan ja optimoidaan 
maaperän hiilensitomiskykyä.

Or. en

Perustelu

Näin autetaan viljelijöitä suunnittelemaan parhaita investointitapoja, joilla 
viljelymenetelmistä tehdään ilmastokestäviä, ja kerrotaan, mitä EU-varoja voidaan 
hyödyntää tätä varten.

Tarkistus 687
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 1 – luetelmakohta 11 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen tuotannon optimoinnista 
ja tuotantokustannusten karsimisesta 
edistämällä märehtijöiden laiduntamista 
tuontisoijaan turvautumisen asemesta, 
mukaan luettuina tiedot väliaikaisen 
nurmen potentiaalin optimoinnista 
esimerkiksi ruohon ja vihannesten 
yhdistelmällä. 

Or. en

Tarkistus 688
Bas Eickhout
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 2 – luetelmakohta 7 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen luonnon 
monimuotoisuuden ja maatalouden 
ekosysteemien kestävyyden myönteisestä 
korrelaatiosta sekä monokulttuurien ja 
tuhoista ja äärimmäisistä sääilmiöistä 
aiheutuvien satomenetysten/-vahinkojen 
yleistymisriskeistä ja niiden välisistä 
kytköksistä.

Or. en

Tarkistus 689
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 2 – luetelmakohta 8 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen parhaista vieraiden 
tulokaslajien leviämisen 
estämismenetelmistä sekä sysitä, joiden 
perusteella tämä on tärkeää ekosysteemin 
tehokkaan toiminnan ja 
ilmastonmuutosta koskevan kestävyyden 
kannalta, mukaan luettuina tiedot 
rahoituksen saamisesta hävittämisestä 
aiheutuvien mahdollisten 
lisäkustannusten kattamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 690
Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 2 – luetelmakohta 8 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Kohdennetut ohjeet, joilla edistetään 
erillisten maatalousmaiden älykästä 
vuorovaikutusta luonnon 
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monimuotoisuuden suojelun 
parantamiseksi sekä tuotantopanosten 
tehokkaampaan käyttöön kestävää käyttöä 
koskevassa direktiivissä vahvistettujen 
integroidun viljelyn periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

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

Tarkistus 691
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 3 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Vesien suojelu: Vesien suojelu ja ravinteiden tehokas 
kierrättäminen

Or. en

Tarkistus 692
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 3 – luetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– Kasvinsuojeluaineiden asianmukainen 
käyttö asetuksen (EY) N:o 1107/2009 55 
artiklan mukaisesti, erityisesti yhteisön 
politiikan puitteista torjunta-aineiden 
kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun 

– Kasvinsuojeluaineiden asianmukainen 
käyttö asetuksen (EY) N:o 1107/2009 55 
artiklan mukaisesti, erityisesti yhteisön 
politiikan puitteista torjunta-aineiden 
kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun 
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direktiivin 2009/128/EY 14 artiklassa 
tarkoitetun integroidun torjunnan yleisten 
periaatteiden noudattaminen.

direktiivin 2009/128/EY 14 artiklassa 
tarkoitetun integroidun torjunnan yleisten 
periaatteiden noudattaminen. Erityisesti 
neuvonta, joka koskee integroitua 
torjuntaa ja torjunta-aineiden kemiallisia 
vaihtoehtoja, mukaan luettuina biologiset 
sääntelytoimet, kuten luontaisten 
vihollisten ja kasvinvahvistajien käyttö, 
torjunta-aineiden käytön ja niiden 
vaikutusten vähentämiseksi ja 
hillitsemiseksi, sekä työturvallisuuteen 
liittyviä vaatimuksia. 

Or. en

Tarkistus 693
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 3 – luetelmakohta 5 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen suljetun kierron 
järjestelmien ja tehokkaan tilalla / 
paikallisella tasolla järjestettävän 
ravinteiden kierrätyksen eduista tilan 
tuotantokustannusten ja ulkoisista 
kustannuksista aiheutuvien julkisten 
menojen vähentämisen kannalta sekä 
tiedottaminen ravinteiden hallintaa 
koskevista suunnitelmista.

Or. en

Tarkistus 694
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 3 – luetelmakohta 5 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen kestävistä ja vähän vettä 
käyttävistä kastelujärjestelmistä sekä 
sadeveden keräämiseen perustuvien 
järjestelmien optimoinnista, jotta voidaan 
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edistää vesivarojen tehokasta käyttöä.

Or. en

Tarkistus 695
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 3 – luetelmakohta 5 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen vedenkäytön 
vähentämisestä maataloudessa, mukaan 
luettuna viljelykasvin valinta ja maaperän 
humuspitoisuuden lisääminen 
vedenpidätyskyvyn parantamiseksi ja 
kastelutarpeen vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 696
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 4 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eläin- ja kasvitaudeista ilmoittaminen: Eläin- ja kasvitaudit:

Or. en

Perustelu

Tauteja koskevaan neuvontaan olisi kuuluttava muutakin kuin pelkästään 
ilmoittamisvelvoitteet, ja siinä olisi vähintäänkin käsiteltävä tautien syitä.

Tarkistus 697
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 4 – luetelmakohta 4 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Neuvoston direktiivi 2009/128/EY, 
annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, 
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yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi, mukaan luettuina 
integroitua torjuntaa koskevat velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 698
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 4 – luetelmakohta 4 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maaperän terveenä ja hedelmällisenä 
säilyttäminen
– Tiedottaminen maaperäeläimistön 
lisäämisestä ja maaperän rakeisuuden 
parantamisesta yksinkertaisten 
maatalousmenetelmien, kuten 
vuoroviljelyn ja lannoittamisen, avulla 
sekä vaikutuksista pitkän aikavälin 
hedelmällisyyteen, tuotantokapasiteettiin 
ja läpäisykykyyn, liiallisesta luottamisesta 
keinolannoitteisiin ja tämän seurauksista 
maaperän terveyteen, vesien 
pilaantumiseen ja tilan 
tuotantokustannuksiin, sekä 
vuoroviljelyyn perustuvasta tuholaisten 
kehittymisen ja tuholaisepidemioiden 
vähentämisestä.

Or. en

Tarkistus 699
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 5 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Innovointi: Innovointi (koskee kaikkia edellä 
mainittuja aiheita):

Or. en
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Tarkistus 700
Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 5 – luetelmakohta 1

Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen innovaatioihin 
kohdennetuista toimista.

– Tiedottaminen maatalouden tuottavuutta 
ja kestävyyttä koskevien eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuden tavoitteista 
sellaisina kuin ne ovat määritettyinä 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 
61 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
työtä ja toimintaa ei voida pitää erillään maatalouden neuvontapalvelujen toiminnasta. 
Niiden keskinäisiä yhteyksiä olisi kehitettävä edelleen, jotta voidaan maksimoida niiden hyöty 
ja soveltamismahdollisuudet. Sisällyttämällä eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
tavoitteista, nykyisistä toimijaryhmistä ja niiden tehtävistä tiedottaminen maatalouden 
neuvontapalvelujen vähimmäistehtäviin varmistettaisiin, että viljelijät ovat perillä käynnissä 
olevasta toiminnasta, ja edistettäisiin näiden kahden välineen synergiaa.

Tarkistus 701
Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 5 – luetelmakohta 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [RD] 62 artiklan mukaisista 
toimijaryhmistä ja niiden tehtävistä 
edistäen tarvittaessa niiden keskinäistä 
tietojenvaihtoa ja yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
työtä ja toimintaa ei voida pitää erillään maatalouden neuvontapalvelujen toiminnasta. 
Niiden keskinäisiä yhteyksiä olisi kehitettävä edelleen, jotta voidaan maksimoida niiden hyöty 
ja soveltamismahdollisuudet. Sisällyttämällä eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
tavoitteista, nykyisistä toimijaryhmistä ja niiden tehtävistä tiedottaminen maatalouden 
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neuvontapalvelujen vähimmäistehtäviin varmistettaisiin, että viljelijät ovat perillä käynnissä 
olevasta toiminnasta, ja edistettäisiin näiden kahden välineen synergiaa.

Tarkistus 702
Britta Reimers
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 5 – luetelmakohta 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tiedottaminen maaseudun kehittämisen 
ohjelmista, joilla pyritään saavuttamaan 
maatalouden tietämyksensiirtoa ja 
innovointia koskevat prioriteetit sellaisina 
kuin ne ovat määritettyinä asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx 5 artiklan 1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Tiedottamalla viljelijöille nykyisistä maaseudun kehittämisen ohjelmista, joilla pyritään 
huolehtimaan maatalouden tietämyksensiirtoa ja innovointia koskevista prioriteeteista 
autetaan viljelijöitä osallistumaan näihin ohjelmiin ja nopeutetaan siirtymistä 
innovatiivisempaan, tuottavampaan ja kilpailukykyisempään maatalouteen.

Tarkistus 703
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1 – alakohta 5 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Parhaita käytänteitä, koulutusta ja 
kapasiteetin kehittämistä koskevien 
tietojen vaihtaminen (koskee kaikkia 
edellä mainittuja aiheita).

Or. en

Tarkistus 704
Brian Simpson
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Hoitovaatimus 2 – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta 

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta; 5
artiklan a, b ja d alakohta
(Tarkistusta sovelletaan hoitovaatimukseen 
2 "Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7)")

Or. en

Perustelu

Tilan lintujen suojelemisen kannalta on välttämätöntä, että hoitovaatimukseen sisällytetään 
myös viittaus luonnonvaraisten lintujen suojelua koskevan direktiivin 5 artiklan a, b ja 
d alakohtaan, joissa käsitellään luonnonvaraisten lintujen tahallista tappamista tai 
pyydystämistä, munien ja pesien tuhomaista sekä lintujen häirintää.

Tarkistus 705
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hoitovaatimus: Lakisääteiset 
hoitovaatimukset

Hoitovaatimus: Lakisääteiset 
hoitovaatimukset

Toimenpidevaatimus: Maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset

Toimenpidevaatimus: Viljelyjärjestelmien 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat toimenpidevaatimukset

Or. en

Tarkistus 706
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aiheen otsikko: Vesi

Komission teksti Tarkistus

Vesi Vesien suojelu ja ravinteiden tehokas 
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kierrättäminen

Or. en

Tarkistus 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Vesi – Hoitovaatimus 1 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

4 ja 5 artikla Toimintaohjelman ja jäsenvaltioiden 4 ja 
5 artiklan mukaisesti määrittelemien 
hyvien maatalouskäytänteiden 
noudattaminen tiloilla, jotka sijaitsevat 
nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle 
alttiilla alueilla. 

Or. es

Tarkistus 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Vesi – Hoitovaatimus 1 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

4 ja 5 artikla Toimintaohjelman ja hyvien käytänteiden 
noudattaminen tiloilla, jotka sijaitsevat 
haavoittuvaisilla alueilla.

Or. es

Perustelu

Sen sijaan, että viitattaisiin artikloihin direktiiveissä, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
velvoitteita yleensä, olisi viitattava erityisvaatimuksiin, joita tuensaajien on noudatettava.

Tarkistus 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Vesi – Hoitovaatimus 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
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lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista

Or. en

Perustelu

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

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

Tarkistus 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Vesi – Hoitovaatimus 1 a (uusi) – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

9 artikla; 11 artiklan 3 kohdan e, g, h, i ja 
j alakohta

Or. en

Perustelu

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

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

Tarkistus 711
Corinne Lepage
Ehdotus asetukseksi
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Liite II – Aihe: Vesi – Hoitovaatimus 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista

Or. en

Tarkistus 712
Corinne Lepage
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Vesi – Hoitovaatimus 1 a (uusi) – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

9 artikla; 11 artiklan 3 kohdan e, g, h, i ja 
j alakohta

Or. en

Tarkistus 713
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Vesi – Hoitovaatimus 1 a (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 

Or. en

Tarkistus 714
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Vesi – Hoitovaatimus 1 a (uusi) – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

9 artikla; 11 artiklan 3 kohdan e ja g–
j alakohta
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Or. en

Tarkistus 715
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Vesi – Toimenpidevaatimus 3

Komission teksti Tarkistus

Pohjaveden suojelu pilaantumista 
vastaan: Suoraan pohjaveteen 
kohdistuvien, direktiivin 80/68/ETY 
liitteessä lueteltujen vaarallisten aineiden 
päästöjen estäminen sekä toimenpiteet, 
joilla estetään välillisesti tapahtuva 
pohjaveden pilaantuminen kyseisten 
aineiden maahan kohdistuvien päästöjen 
ja maaperän läpi suodattumisen kautta

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Vesi – Toimenpidevaatimus 3

Komission teksti Tarkistus

Pohjaveden suojelu pilaantumista 
vastaan: Suoraan pohjaveteen 
kohdistuvien, direktiivin 80/68/ETY 
liitteessä lueteltujen vaarallisten aineiden 
päästöjen estäminen sekä toimenpiteet, 
joilla estetään välillisesti tapahtuva 
pohjaveden pilaantuminen kyseisten 
aineiden maahan kohdistuvien päästöjen 
ja maaperän läpi suodattumisen kautta

Kasvinsuojeluaineiden asianmukainen
käyttäminen: Käytetään ainoastaan luvan 
saaneita tuotteita ja noudatetaan määrää 
koskevia suosituksia ja merkinnöissä 
olevia ohjeita. Pidetään kirjaa, josta käy 
ilmi käytetyn aineen nimi ja kaava, 
käyttöajankohta ja lohko, jolla ainetta on 
käytetty, aineen käyttäjä ja hänen 
pätevyytensä, käytetty määrä ja 
levittämismenetelmä.

Or. es

Perustelu

Direktiivi 2000/60/EY sisällytetään asiaa koskeviin täydentävien ehtojen mukaisiin 
velvoitteisiin, kun jäsenvaltiot ovat saattaneet tämän direktiivin osaksi kansallista 
lainsäädäntöään. Tästä syystä komission vaatimus olisi poistettava ja korvattava uudella 
vaatimuksella, joka on luonteeltaan ennalta ehkäisevä ja todennettavissa.



AM\910034FI.doc 147/167 PE494.482v02-00

FI

Tarkistus 717
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Vesi – Toimenpidevaatimus 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suurin eläintiheys tilan maiden 
sietokyvyn kannalta

Or. en

Tarkistus 718
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 4

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäiskasvipeite Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 719
 Diane Dodds
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 4

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäiskasvipeite Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 4

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäiskasvipeite Maaperän säilyttäminen 
(luonnonvaraisen tai viljellyn) 
ruohokasvillisuuden peitossa puuvartisia 
kasveja tuottavilla rinnealueilla, paitsi jos 
ruohokasvillisuus kilpailee ravinteista 
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viljeltyjen kasvien kanssa

Or. es

Perustelu

komission valitsema sanamuoto on hyvin yleisluontoinen ja se saattaa aiheuttaa ongelmia 
lainsäädännön soveltamisessa.

Tarkistus 721
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 5

Komission teksti Tarkistus

Maan minimimuokkaus kulloisenkin 
paikan olosuhteiden mukaan eroosion 
rajoittamiseksi

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 722
Diane Dodds
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 5

Komission teksti Tarkistus

Maan minimimuokkaus kulloisenkin 
paikan olosuhteiden mukaan eroosion 
rajoittamiseksi 

Poistetaan. 

Or. en

Tarkistus 723
Diane Dodds
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 6

Komission teksti Tarkistus

Maan orgaanisen aineksen säilyttäminen 
mukaan luettuna sängen polttoa koskeva 
kielto

Poistetaan. 

Or. en
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Tarkistus 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 6

Komission teksti Tarkistus

Maan orgaanisen aineksen säilyttäminen 
mukaan luettuna sängen polttoa koskeva 
kielto

Sängen polttoa koskeva kielto lukuun 
ottamatta polttamista kasvien terveyden ja 
karsimisjätteen vuoksi

Or. es

Perustelu

Tämä on yksi vahingollisimmista käytänteistä.

Tarkistus 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 6

Komission teksti Tarkistus

Maan orgaanisen aineksen säilyttäminen 
mukaan luettuna sängen polttoa koskeva 
kielto

Maan orgaanisen aineksen säilyttäminen 
soveltuvilla käytänteillä mukaan luettuna 
sängen polttoa koskeva kielto

Or. en

Tarkistus 726
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 7

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien 
maiden suojelu mukaan luettuna 
ensimmäistä kyntöä koskeva kielto

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 727
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
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Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 7

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien
maiden suojelu mukaan luettuna 
ensimmäistä kyntöä koskeva kielto

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 7

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien 
maiden suojelu mukaan luettuna 
ensimmäistä kyntöä koskeva kielto

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien maiden suojelu mukaan luettuna ensimmäistä kyntöä 
koskeva kielto on eräiden jäsenvaltioiden kannalta hyvin syrjivä. Eräissä jäsenvaltioissa 
paljon hiiltä sisältävien maiden osuus on paljon suurempi kuin muissa jäsenvaltioissa. 
Tällaista toimenpidettä ei pitäisi ottaa käyttöön yksittäisten tilojen kohdalla. Monissa 
tapauksissa voisi käydä niin, että ensimmäistä kyntöä koskeva kielto estäisi yksittäisen tilan 
rakenteellisen kehittämisen sen tarpeellisuudesta huolimatta.

Tarkistus 729
Diane Dodds
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 7

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien 
maiden suojelu mukaan luettuna 
ensimmäistä kyntöä koskeva kielto

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 730
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 7

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien 
maiden suojelu mukaan luettuna 
ensimmäistä kyntöä koskeva kielto

Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien 
maiden suojelu mukaan luettuna kyntöä ja 
maaperän muuntamista koskeva kielto

Or. en

Perustelu

Tämä sanamuoto on loogisempi, jos on tarkoitus estää kyntämisestä aiheutuva hiilen 
vapautuminen: jos paljon hiiltä sisältävä turvepitoinen maaperä tai kosteikko on kynnetty 
vuosia sitten, se ei kuuluisi enää säännön piiriin, vaikka hiilipäästöt ja mineralisaatio olisivat 
edelleen tuntuvia.

Tarkistus 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 7

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien 
maiden suojelu mukaan luettuna 
ensimmäistä kyntöä koskeva kielto1

Kosteikkojen, soiden ja nummien suojelu 
mukaan luettuna ensimmäistä kyntöä 
koskeva kielto1

____________________ ____________________

Ensimmäiseksi kynnöksi ei katsota 
viimeistään vuonna 2011 asetuksen (EY) 
N:o 1120/2009 2 artiklan a alakohdan 
mukaisesti pelloksi määritellyn ja 
asetuksen (EU) N:o DP/xxx 4 artiklan f 
alakohdassa annettua pellon määritelmää 
vastaavan kosteikon tai paljon hiiltä 
sisältävän maan kyntöä.

Ensimmäiseksi kynnöksi ei katsota 
viimeistään vuonna 2011 asetuksen (EY) 
N:o 1120/2009 2 artiklan a alakohdan 
mukaisesti pelloksi määritellyn ja 
asetuksen (EU) N:o DP/xxx 4 artiklan f 
alakohdassa annettua pellon määritelmää 
vastaavan kosteikon, suon ja nummen 
kyntöä.

Or. es

Tarkistus 732
Diane Dodds
Ehdotus asetukseksi
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Liite II – Aihe: Maaperä ja hiilivarasto – Toimenpidevaatimus 7

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien 
maiden suojelu mukaan luettuna 
ensimmäistä kyntöä koskeva kielto1

Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien 
maiden suojelu mukaan luettuna 
ensimmäistä kyntöä koskeva kielto1

____________________ ____________________
1 Ensimmäiseksi kynnöksi ei katsota 
viimeistään vuonna 2011 asetuksen (EY) 
N:o 1120/2009 2 artiklan a alakohdan 
mukaisesti pelloksi määritellyn ja 
asetuksen (EU) N:o DP/xxx 4 artiklan f 
alakohdassa annettua pellon määritelmää 
vastaavan kosteikon tai paljon hiiltä 
sisältävän maan kyntöä.

1 Ensimmäiseksi kynnöksi ei katsota 
sellaisen kosteikon kyntöä, joka kylvetään 
välittömästi uudelleen nurmelle.

Or. en

Tarkistus 733
Andrea Zanoni
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 2 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta; 5 
artiklan a, b ja d alakohta

Or. en

Perustelu

Hoitovaatimuksista on poistettu viittauksia luonnonvaraisten lintujen suojelua koskevan 
direktiivin artikloihin. Niissä käsitellään luonnonvaraisten lintujen tahallista tappamista tai 
pyydystämistä, munien ja pesien tuhoamista ja lintujen häirintää. Nämä artiklaviittaukset on 
palautettava hoitovaatimukseen, koska on saatu selvää näyttöä siitä, että lintujen ja etenkin 
peto- ja laululintujen tahallinen tapaaminen on edelleen viljelymailla ja YMP:n tuensaajien 
keskuudessa ilmenevä ongelma. YMP-tukia koskevien seuraamusten uhka on erittäin 
hyödyllinen keino tämän hillitsemiseksi.

Tarkistus 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth
Ehdotus asetukseksi
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Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 2 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta; 5 
artiklan a, b ja d alakohta

Or. en

Tarkistus 735
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 2 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta; 5 
artiklan a, b ja d alakohta

Or. en

Perustelu

Palautetaan hoitovaatimukseen sovellettavien edellytysten luettelosta poistetut säännökset 
(luonnonvaraisten lintujen suojelua koskevan direktiivin 2009/147/EY 5 artiklan a, b ja 
d alakohta). Niissä käsitellään luonnonvaraisten lintujen tahallista tappamista tai 
pyydystämistä, munien ja pesien tuhoamista ja lintujen häirintää.

Tarkistus 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 2 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta; 5 
artiklan a, b ja d alakohta

Or. en

Perustelu

Komissio on poistanut nykyistä hoitovaatimusta koskevista edellytyksistä luonnonvaraisten 
lintujen suojelua koskevan direktiivin 2009/147/EY 5 artiklan a, b ja d alakohdan. Niissä 
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käsitellään luonnonvaraisten lintujen tahallista tappamista tai pyydystämistä, munien ja 
pesien tuhoamista ja lintujen häirintää. On saatu selvää näyttöä siitä, että lintujen ja etenkin 
peto- ja laululintujen tahallinen tapaaminen on edelleen viljelymailla ja YMP:n tuensaajien 
keskuudessa ilmenevä ongelma. Siksi luonnonvaraisten lintujen suojelua koskevan direktiivin 
artiklaviittausten poistamista ei kyetä kompensoimaan lisäämällä toimenpidevaatimuksiin 
pensasaitojen ja puiden leikkaamista koskeva kielto lintujen pesimäaikana. 

Tarkistus 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 2 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

jäsenvaltioiden erityisiä suojelualueita 
varten 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
käyttöön ottamien toimenpiteiden 
noudattaminen

Or. es

Tarkistus 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 2 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 1 kohta; 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohta; 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

Maataloustoimintaa koskevien rajoitusten 
noudattaminen luonnonvaraisten lintujen 
kannalta tärkeillä alueilla ja erityisillä 
suojelualueilla sovellettavien velvoitteiden 
täyttäminen

Or. es

Perustelu

Sen sijaan, että viitattaisiin artikloihin direktiiveissä, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
velvoitteita yleensä, olisi viitattava erityisvaatimuksiin, joita tuensaajien on noudatettava.

Tarkistus 739
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
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Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 3 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

6 artiklan 1 ja 2 kohta 6 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta; 13 artiklan 
1 kohdan a alakohta

Or. en

Perustelu

Palautetaan hoitovaatimuksiin sovellettavien artiklojen luettelosta poistetut kohdat 
(luontotyyppejä koskevan direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 ja 4 kohta ja 13 artiklan 
1 kohdan a alakohta). Niissä käsitellään suunnitelmia tai hankkeita koskevia päätöksiä, jotka 
vaikuttavat todennäköisesti tuntuvasti Natura 2000 -alueisiin, paikalle aiheutuvien vahinkojen 
lieventämistä, jos työt etenevät, sekä suojeltujen luonnonvaraisten kasvien tahallista 
hävittämistä.

Tarkistus 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 3 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

6 artiklan 1 ja 2 kohta 6 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta; 13 artiklan 
1 kohdan a alakohta

Or. en

Perustelu

Komissio on poistanut nykyisistä hoitovaatimuksista luontotyyppejä koskevan direktiivin 
92/43/ETY 6 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan. Niissä 
velvoitetaan kansalliset viranomaiset arvioimaan suunnitelmia ja hankkeita, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat tuntuvasti Natura 2000 -alueisiin, sekä lievittämään alueelle 
aiheutuvia vahinkoja, jos hanke toteutetaan. Näiden artiklojen poistaminen 
hoitovaatimuksista on perusteetonta.

Tarkistus 741
Andrea Zanoni
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 3 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

6 artiklan 1 ja 2 kohta 6 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta; 13 artiklan 
1 kohdan a alakohta
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Or. en

Perustelu

Hoitovaatimuksista on poistettu viittauksia luontotyyppejä koskevan direktiivin artikloihin. 
Niissä velvoitetaan kansalliset viranomaiset arvioimaan suunnitelmia ja hankkeita, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat tuntuvasti Natura 2000 -alueisiin, sekä lievittämään alueelle 
aiheutuvia vahinkoja, jos hanke toteutetaan, ja lisäksi niissä käsitellään suojeltujen 
kasvilajien tahallista hävittämistä. Nämä artiklat on mielestämme palautettava 
hoitovaatimuksiin.

Tarkistus 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 3 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

6 artiklan 1 ja 2 kohta 6 artiklan 1 ja 2 kohta; 13 artiklan 
1 kohdan a alakohta

Or. en

Tarkistus 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 3 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

6 artiklan 1 ja 2 kohta Jäsenvaltioiden käyttöön ottamien, 
elinympäristöjen ja luonnonvaraisten 
kasvien ja eläinten suojelemista koskevien 
6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten 
pakollisten toimenpiteiden noudattaminen

Or. es

Tarkistus 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 3 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

6 artiklan 1 ja 2 kohta Erityisiä suojelualueita varten laadittujen 
hoitosuunnitelmien noudattaminen
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Or. es

Perustelu

Sen sijaan, että viitattaisiin artikloihin direktiiveissä, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
velvoitteita yleensä, olisi viitattava erityisvaatimuksiin, joita tuensaajien on noudatettava.

Tarkistus 745
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Luonnon monimuotoisuus – Hoitovaatimus 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaiset toimenpiteet, jotka 
perustuvat 21 päivänä lokakuuta 2009 
annettuun direktiiviin 2009/128/EY 
yhteisön politiikan puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi

Or. en

Tarkistus 746
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maisema; ylläpidon vähimmäistaso – Toimenpidevaatimus 8

Komission teksti Tarkistus

Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan pensasaidat, 
lammikot, ojat ja linjassa, ryhmissä tai 
yksinään olevat puut sekä 
pellonpientareet ja pengermät, myös 
pensasaitojen ja puiden leikkaamista 
koskeva kielto lintujen pesimäaikana ja 
mahdolliset toimenpiteet tulokaslajien ja 
tuholaisten torjumiseksi

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 747
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
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Liite II – Aihe: Maisema; ylläpidon vähimmäistaso – Toimenpidevaatimus 8

Komission teksti Tarkistus

Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan pensasaidat, 
lammikot, ojat ja linjassa, ryhmissä tai 
yksinään olevat puut sekä 
pellonpientareet ja pengermät, myös 
pensasaitojen ja puiden leikkaamista 
koskeva kielto lintujen pesimäaikana ja 
mahdolliset toimenpiteet tulokaslajien ja 
tuholaisten torjumiseksi

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 748
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maisema; ylläpidon vähimmäistaso – Toimenpidevaatimus 8

Komission teksti Tarkistus

Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan pensasaidat, 
lammikot, ojat ja linjassa, ryhmissä tai 
yksinään olevat puut sekä pellonpientareet 
ja pengermät, myös pensasaitojen ja puiden 
leikkaamista koskeva kielto lintujen 
pesimäaikana ja mahdolliset toimenpiteet 
tulokaslajien ja tuholaisten torjumiseksi 

Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan 
luonnontilaiset ja osittain luonnontilaiset 
elinympäristöt, pensasaidat, lammikot, ojat 
ja linjassa, ryhmissä tai yksinään olevat 
puut sekä pellonpientareet ja pengermät, 
myös pensasaitojen ja puiden leikkaamista 
koskeva kielto lintujen pesimäaikana;
kaikkien osittain luonnontilaisten 
elinympäristöjen1 säilyttäminen 
viljelysmaalla, mukaan luettuna 
puoliluontainen nurmi, metsämaa, 
pensaikko ja kosteikko. Viljelijät eivät saa 
toteuttaa viljelemättömällä maalla tai 
osittain luonnontilaisessa 
elinympäristöissä uusia kuivaamista, 
kyntämistä, raivaamista, tasoittamista, 
uudelleen kylvämistä tai viljelemistä 
koskevia toimenpiteitä ilman 
toimivaltaisilta viranomaisilta etukäteen 
saatua lupaa; monivuotisten kasvien 
ylläpitäminen hyvässä kasvukunnossa; ja 
mahdolliset toimenpiteet tulokaslajien ja 
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tuholaisten torjumiseksi 
____________________
1 Osittain luonnontilaisessa 
elinympäristössä on kasvustoa, jota on 
hoidettu laiduntamisella ja/tai 
leikkaamisella, mutta maata ei ole 
kynnetty, kylvetty, lannoitettu 
keinolannoitteilla eikä käsitelty 
biosideillä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella viitataan ensin luonnontilaisiin ja osittain luonnontilaisiin elinympäristöihin, 
joilla saattaa olla maisemapiirteitä, ja toisekseen osittain luonnontilaisiin elinympäristöihin, 
joita ei ole sisällytetty tekstiin sellaisinaan. Osittain luonnontilaisia elinympäristöjä voidaan 
käyttää maataloudessa joka välittömästi (laiduntaminen/niittäminen) tai välillisesti, jolloin 
niillä on maataloudessa ekologista arvoa ravinnon lähteenä / pölyttäjien tai tuholaisten 
luontaisten saalistajien suojapaikkana jne.

Tarkistus 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maisema; ylläpidon vähimmäistaso – Toimenpidevaatimus 8

Komission teksti Tarkistus

Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan pensasaidat, 
lammikot, ojat ja linjassa, ryhmissä tai 
yksinään olevat puut sekä pellonpientareet 
ja pengermät, myös pensasaitojen ja puiden 
leikkaamista koskeva kielto lintujen 
pesimäaikana ja mahdolliset toimenpiteet
tulokaslajien ja tuholaisten torjumiseksi

Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan pensasaidat, 
lammikot, ojat ja linjassa, ryhmissä tai 
yksinään olevat puut sekä pellonpientareet 
ja pengermät, myös pensasaitojen ja puiden 
leikkaamista koskeva kielto lintujen 
pesimäaikana ja kaikkien kohtuullisiksi 
katsottavien toimenpiteiden 
toteuttaminen, jotta voidaan välttää muun 
kuin toivotun kasvuston levittäytyminen, 
kuten tulokaslajien levittäytyminen 
viljelysmaalle

Or. en

Tarkistus 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
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Liite II – Aihe "Maisema; ylläpidon vähimmäistaso" – Toimenpidevaatimus 8

Komission teksti Tarkistus

Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan pensasaidat, 
lammikot, ojat ja linjassa, ryhmissä tai 
yksinään olevat puut sekä pellonpientareet 
ja pengermät, myös pensasaitojen ja 
puiden leikkaamista koskeva kielto 
lintujen pesimäaikana ja mahdolliset 
toimenpiteet tulokaslajien ja tuholaisten 
torjumiseksi 

Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan pensasaidat, 
lammikot, ojat ja linjassa, ryhmissä tai 
yksinään olevat puut sekä pellonpientareet 
ja pengermät ja mahdolliset toimenpiteet 
tulokaslajien ja tuholaisten torjumiseksi 

Or. es

Perustelu

Tässä asiakirjassa ehdotetut yleiset lintujen suojelemista koskevat toimenpiteet on jo 
sisällytetty RGL 2:een.

Tarkistus 751
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maisema; ylläpidon vähimmäistaso – Toimenpidevaatimus 8

Komission teksti Tarkistus

Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan pensasaidat, 
lammikot, ojat ja linjassa, ryhmissä tai 
yksinään olevat puut sekä pellonpientareet 
ja pengermät, myös pensasaitojen ja puiden 
leikkaamista koskeva kielto lintujen 
pesimäaikana ja mahdolliset toimenpiteet 
tulokaslajien ja tuholaisten torjumiseksi 

Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan osittain 
luonnontilaiset elinympäristöt, 
pensasaidat, lammikot, ojat ja linjassa, 
ryhmissä tai yksinään olevat puut sekä 
pellonpientareet ja pengermät, myös 
pensasaitojen ja puiden leikkaamista 
koskeva kielto lintujen pesimäaikana; ja 
asianmukaiset toimenpiteet tulokaslajien 
ja tuholaisten torjumiseksi 

Or. en

Perustelu

Aggressiivisesti leviävät tulokaslajit heikentävät rajusti luonnon monimuotoisuutta ja 
vähentävät maatalouden / osittain luonnontilaisten elinympäristöjen kestävyyttä tulvien, 
kuivuusjaksojen ja tuholaisten varalta, ja nämä ilmiöt tulevat yleistymään ilmastonmuutoksen 
myötä. Vähintäänkin olisi edellytettävä ilmoituksen tekemistä ja perusluonteisten 
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toimenpiteiden toteuttamista. Vaatimuksen poistaminen kokonaan ei kelpaa vastaukseksi: 
julkisia varoja voidaan säästää toteuttamalla ripeitä toimia varhaisessa vaiheessa – mitä 
pidempään vahinkoa aiheutuu, sitä kalliimmaksi ja hankalammaksi sen korjaaminen käy.

Tarkistus 752
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maisema; ylläpidon vähimmäistaso – Toimenpidevaatimus 8 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viljelysmaan ylläpidon vähimmäistasolla 
varmistetaan, että viljelysmaa pysyy 
kunnossa, jolla vältetään maiseman ja 
luonnon monimuotoisuuden 
heikentyminen. Standardeihin olisi 
sisällytettävä eläintiheys ja/tai 
asianmukaiset laiduntamis-
/niittämisjärjestelyt sekä monivuotisten 
kasvien ylläpitäminen hyvässä 
kasvukunnossa.

Or. en

Perustelu

Vähimmäisylläpidon standardeja ei pitäisi rajata pelkästään pensaiden ja puiden kaltaisten 
maisemapiirteiden säilyttämiseen. Standardeilla olisi varmistettava, että viljely ja 
tehostaminen eivät johda viljelysmaan ympäristöarvojen (maisema, luonnon monimuotoisuus, 
hiilen varastointi, maaperän suojelu) katoamiseen ja että viljelysmaat pidetään yllä soveltaen 
vähintään perusstandardeja, joilla vältetään maiseman ja luonnon monimuotoisuuden 
heikentyminen pitämällä laiduntamisen ja niittämisen jne. kaltaiset toiminnot 
mahdollisimman vähäisinä. 

Tarkistus 753
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Maisema; ylläpidon vähimmäistaso – Toimenpidevaatimus 8 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pysyvien laidunten suojeleminen tilojen 
tasolla kieltämällä kyntäminen 

Or. en



PE494.482v02-00 162/167 AM\910034FI.doc

FI

Tarkistus 754
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Elintarvikkeiden turvallisuus – Hoitovaatimus 5

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivi 96/22/EY, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 1996, tiettyjen 
hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta 
omaavien aineiden ja beta-agonistien 
käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa 
(EYVL L 125, 23.5.1996, s. 3)

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 755
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Elintarvikkeiden turvallisuus – Hoitovaatimus 5 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan a, b, d ja e alakohta sekä 4, 5 ja 
7 artikla

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 756
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Eläinten tunnistus ja rekisteröinti – Hoitovaatimus 6

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivi 2008/71/EY, annettu 
15 päivänä heinäkuuta 2008, sikojen 
tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (EUVL 
L 213, 8.8.2008, s. 31)

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth
Ehdotus asetukseksi
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Liite II – Aihe: Eläinten tunnistus ja rekisteröinti – Hoitovaatimus 6 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3, 4 ja 5 artikla 4 ja 5 artikla

Or. en

Tarkistus 758
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Eläinten tunnistus ja rekisteröinti – Hoitovaatimus 7 

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 
päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä (EYVL L 204, 11.8.2000, 
s. 1).

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 759
Albert Deß
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Eläinten tunnistus ja rekisteröinti – Hoitovaatimus 8

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, 
s. 8)
3, 4 ja 5 artikla

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 760
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
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Liite II – Aihe: Eläintaudit – Hoitovaatimus 9

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 
päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen 
tarttuvien spongiformisten 
enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja 
hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL 
L 147, 31.5.2001, s. 1) 

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 761
Michel Dantin
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Eläintaudit – Hoitovaatimus 9 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

7, 11, 12, 13 ja 15 artikla Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 762
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Mikrobilääkeresistenssiä koskeva toiminta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikrobilääkeresistenssiä koskeva 
toiminta 

Or. en

Perustelu

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
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can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

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

Tarkistus 763
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Mikrobilääkeresistenssiä koskeva toiminta (uusi) – Toimenpidevaatimus 
8 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien 
kasvavien uhkien torjumiseksi 
(COM(2011)0748, 15.11.2011). 
Elintarviketuotantoon käytettävät eläimet: 
Hyvä maatalouskäytäntö, jolla vältetään 
tartuntoja, mukaan luettuna tiheyden 
rajoittaminen, hoidon ja 
ennaltaehkäisemisen dokumentointi sekä 
ratkaisevan tärkeiden mikrobilääkkeiden 
käyttämättä jättäminen 

Or. en

Perustelu

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

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

Tarkistus 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Ehdotus asetukseksi
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Liite II – Aihe: Kasvinsuojeluaineet – Hoitovaatimus 10 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

55 artiklan ensimmäinen ja toinen virke Kasvinsuojeluaineiden asianmukainen 
käyttäminen ja integroidun 
tuholaistorjunnan täydellinen 
noudattaminen direktiivin 2009/128/EY 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Kasvinsuojeluaineet – Hoitovaatimus 10 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

55 artiklan ensimmäinen ja toinen virke Kasvinsuojeluaineiden asianmukainen 
käyttäminen: Käytetään ainoastaan luvan 
saaneita tuotteita ja noudatetaan määrää 
koskevia suosituksia ja merkinnöissä 
olevia ohjeita. Pidetään kirjaa, josta käy 
ilmi käytetyn aineen nimi ja kaava, 
käyttöajankohta ja lohko, jolla ainetta on 
käytetty, aineen käyttäjä ja hänen 
pätevyytensä, käytetty määrä ja 
levittämismenetelmä.

Or. esTarkistus 766
Janusz Wojciechowski
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Eläinten hyvinvointi – Hoitovaatimus 13 a (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 
19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien 
kanojen suojelun 
vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 
3.8.1999, s. 53–57).

Or. en

Tarkistus 767
Janusz Wojciechowski
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Eläinten hyvinvointi – Hoitovaatimus 13 a (uusi) – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3, 4 ja 6 artikla

Or. en

Tarkistus 768
Janusz Wojciechowski
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Eläinten hyvinvointi – Hoitovaatimus 13 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivi 2007/43/EY, annettu 
28 päivänä kesäkuuta 2007, 
lihantuotantoa varten pidettävien kanojen 
suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 182, 
12.7.2007, s. 19–28).

Or. en

Tarkistus 769
Janusz Wojciechowski
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Aihe: Eläinten hyvinvointi – Hoitovaatimus 13 b (uusi) – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3 artikla ja 4 artiklan 6 kohta

Or. en


