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Tarkistus 2219
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus 
viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2014.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2220
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014.

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus 
jäsenvaltioiden vahvistamaan päivään 
mennessä mutta viimeistään:
– 15 päivänä lokakuuta 2014 vuoden 2014 
osalta,
tai
– 15 päivänä lokakuuta 2015 vuoden 2015 
osalta.

Jäsenvaltioiden vahvistama päivämäärä ei 
voi kuitenkaan olla aikaisemmin kuin 
perustukijärjestelmässä jätetyn 
hakemuksen viimeinen jättöpäivä.

Or. en
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Perustelu

Uuden järjestelmän ensimmäisenä täytäntöönpanovuotena ongelmia voi ilmetä niin 
viljelijöille kuin hallinnolle, varsinkin jäsenvaltioissa, joissa ei ennen ole sovellettu 
tukioikeuksiin perustuvaa järjestelmää. Viljelijöiden on valittava kahdesta erilaisesta ennalta 
tuntemattomasta järjestelmästä. Sen varmistamiseksi, että mekanismilla saavutetaan sen 
tavoite, siirtymisen pienviljelijäjärjestelmään on siis oltava mahdollista ainakin vielä toisen 
kerran rahoitusnäkymien aikana.

Tarkistus 2221
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014.

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus viimeistään 
kunkin vuoden lokakuun puolivälissä.

Or. fr

Tarkistus 2222
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014.

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus aina
viimeistään 15 päivänä lokakuuta.

Or. pt

Tarkistus 2223
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014.

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014 ylivoimaisia 
esteitä ja poikkeuksellisia olosuhteita 
lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 2224
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014.

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014 ylivoimaisia 
esteitä ja poikkeuksellisia olosuhteita
lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 2225
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos viljelijä ei ole hakenut 
pienviljelijäjärjestelmään viimeistään 15 
päivänä lokakuuta 2014 tai jos viljelijä 
päättää poistua siitä kyseisen 
päivämäärän jälkeen tai jos viljelijä on 
valinnut asetuksen (EU) N:o [RDR] 20 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen 
tuen, hänellä ei ole enää oikeutta 
osallistua järjestelmään.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 2226
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos viljelijä ei ole hakenut 
pienviljelijäjärjestelmään viimeistään 15 
päivänä lokakuuta 2014 tai jos viljelijä 
päättää poistua siitä kyseisen 
päivämäärän jälkeen tai jos viljelijä on 
valinnut asetuksen (EU) N:o [RDR] 20 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen 
tuen, hänellä ei ole enää oikeutta 
osallistua järjestelmään.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2227
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos viljelijä ei ole hakenut 
pienviljelijäjärjestelmään viimeistään 15 
päivänä lokakuuta 2014 tai jos viljelijä 
päättää poistua siitä kyseisen 
päivämäärän jälkeen tai jos viljelijä on 
valinnut asetuksen (EU) N:o [RDR] 20 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen 
tuen, hänellä ei ole enää oikeutta 
osallistua järjestelmään.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 2228
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos viljelijä ei ole hakenut 
pienviljelijäjärjestelmään viimeistään 15 
päivänä lokakuuta 2014 tai jos viljelijä 
päättää poistua siitä kyseisen 
päivämäärän jälkeen tai jos viljelijä on 
valinnut asetuksen (EU) N:o [RDR] 20 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen 
tuen, hänellä ei ole enää oikeutta 
osallistua järjestelmään.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2229
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos viljelijä ei ole hakenut 
pienviljelijäjärjestelmään viimeistään 15 
päivänä lokakuuta 2014 tai jos viljelijä 
päättää poistua siitä kyseisen 
päivämäärän jälkeen tai jos viljelijä on
valinnut asetuksen (EU) N:o [RDR] 20 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen 
tuen, hänellä ei ole enää oikeutta 
osallistua järjestelmään.

Jäsenvaltiot myöntävät vuotuista tukea 
pientiloille ja pienviljelijöille, joilla on
oikeus tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä ja jotka täyttävät 
tämän asetuksen 47 a artiklan 3 kohdassa 
määritellyt ehdot.

Or. fr

Tarkistus 2230
Luís Paulo Alves



PE494.604v01-00 8/42 AM\910272FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos viljelijä ei ole hakenut 
pienviljelijäjärjestelmään viimeistään 15 
päivänä lokakuuta 2014 tai jos viljelijä 
päättää poistua siitä kyseisen päivämäärän
jälkeen tai jos viljelijä on valinnut 
asetuksen (EU) N:o [RDR] 20 artiklan 1 
kohdan c alakohdan mukaisen tuen, hänellä 
ei ole enää oikeutta osallistua 
järjestelmään.

Jos viljelijä ei ole hakenut 
pienviljelijäjärjestelmään viimeistään 15 
päivänä lokakuuta 2014, hänellä on aikaa 
muuttaa mielensä vuoden 2016 aikana 
15 päivään lokakuuta mennessä, jolloin 
kanta on lopullinen. Jos viljelijä ei ole 
liittynyt pienviljelijäjärjestelmään 
15 päivään lokakuuta 2016 mennessä tai
jos viljelijä päättää poistua siitä 
vuosille 2014 ja 2016 asetettujen 
määräaikojen jälkeen tai jos viljelijä on 
valinnut asetuksen (EU) N:o [RDR] 20 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen 
tuen, hänellä ei ole enää oikeutta osallistua 
järjestelmään.

Or. pt

Tarkistus 2231
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi säätää, että viljelijä, jonka 
saama tuki jää alle tietyn erikseen 
määritettävän määrän, joka ei voi olla 
milloinkaan yli 1 000 euroa, kuuluu 
järjestelmään, ellei viljelijä 
nimenomaisesti pyydä järjestelmästä 
poistamista esittämällä tätä koskevan 
hakemuksen ensimmäisessä kohdassa 
ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Or. es
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Perustelu

Ehdotetussa tarkistuksessa pyritään saamaan mahdollisimman moni tuensaaja osallistumaan 
tähän yksinkertaistettuun järjestelmään.

Tarkistus 2232
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi säätää, että viljelijä, jonka 
saama tuki jää alle tietyn erikseen 
määritettävän määrän, joka ei voi olla 
milloinkaan yli 1 000 euroa, kuuluu 
järjestelmään, ellei viljelijä 
nimenomaisesti pyydä järjestelmästä
poistamista esittämällä tätä koskevan 
hakemuksen ensimmäisessä kohdassa 
ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Or. es

Perustelu

Pienviljelijäjärjestelmän avulla voidaan yksinkertaistaa alle 1 000 euron suuruista tukea 
saavien tuensaajien tukihakemusten hallinnointia. Samalla asianomaiset tuensaajat voivat 
hyötyä yksinkertaistetusta hallinnoinnista saamansa tuen määrän mukaisesti. Ehdotetussa 
tarkistuksessa pyritään saamaan mahdollisimman moni tuensaaja osallistumaan tähän 
yksinkertaistettuun järjestelmään.

Tarkistus 2233
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi säätää, että viljelijä, jonka 
saama tuki jää alle tietyn erikseen 
määritettävän määrän, joka ei voi olla 
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milloinkaan yli 1 000 euroa, kuuluu 
järjestelmään, ellei viljelijä 
nimenomaisesti pyydä järjestelmästä 
poistamista esittämällä tätä koskevan 
hakemuksen viimeistään 15 päivänä 
lokakuuta 2014.

Or. es

Perustelu

Vahvistetaan pakollisuutta ja yksinkertaistetaan järjestelmää.

Tarkistus 2234
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
48 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a artikla
Yksinkertaistettu vapaaehtoinen 
pienviljelijöiden tukijärjestelmä

Jäsenvaltio voi säätää, että viljelijä, jonka 
saama tuki jää alle tietyn erikseen 
määritettävän määrän, joka ei voi olla 
milloinkaan yli 1 000 euroa, kuuluu 
järjestelmään, ellei viljelijä 
nimenomaisesti pyydä järjestelmästä 
poistamista esittämällä tätä koskevan 
hakemuksen ensimmäisessä kohdassa 
ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Or. es

Perustelu

Otsakkeeseen on välttämätöntä lisätä sana "vapaaehtoinen", ja lisäksi katsotaan, että 
järjestelmää sovellettaessa jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus sisällyttää mahdolliset 
tuensaajat suoraan järjestelmään, ellei viljelijä ilmaise tahtovansa toisin.
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Tarkistus 2235
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltion on vahvistettava 
pientukijärjestelmän vuotuisen tuen 
määrä jollekin seuraavista tasoista:

Poistetaan.

a) määrä, joka ei ylitä 15:tä prosenttia 
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;
b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla 
luvulla, joka voi olla enintään kolme.
Jäsenvaltion on vahvistettava 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettu kansallinen keskiarvo liitteessä 
II vuodelle 2019 vahvistetun kansallisen 
enimmäismäärän ja 21 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tukioikeuksia saaneiden 
viljelijöiden lukumäärän perusteella.
Jäsenvaltion on vahvistettava 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettu kansallinen keskiarvo liitteessä 
II kalenterivuodelle 2019 vahvistetun 
kansallisen enimmäismäärän ja 26 
artiklan mukaisesti ilmoitettujen vuoden 
2014 tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärän perusteella.

Or. en

Tarkistus 2236
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltion on vahvistettava
pientukijärjestelmän vuotuisen tuen määrä 
jollekin seuraavista tasoista:

Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltio voi vahvistaa
pienviljelijäjärjestelmän vuotuisen tuen 
määrän jollekin seuraavista tasoista:

Or. en

Tarkistus 2237
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltion on vahvistettava
pientukijärjestelmän vuotuisen tuen määrä 
jollekin seuraavista tasoista:

Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltio voi vahvistaa
pienviljelijäjärjestelmän vuotuisen tuen 
määrän jollekin seuraavista tasoista:

Or. en

Perustelu

Pienviljelijäjärjestelmän on oltava jäsenvaltioille vapaaehtoinen – tämän vuoksi myös tätä 
kohtaa on tarkistettava.

Tarkistus 2238
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltion on vahvistettava
pientukijärjestelmän vuotuisen tuen määrä 
jollekin seuraavista tasoista:

Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltio voi vahvistaa
pienviljelijäjärjestelmän vuotuisen tuen 
määrän jollekin seuraavista tasoista:
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Or. en

Tarkistus 2239
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltion on vahvistettava
pientukijärjestelmän vuotuisen tuen määrä
jollekin seuraavista tasoista:

Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltio voi vahvistaa vapaaehtoisen
pienviljelijäjärjestelmän vuotuisen tuen 
määrän jollekin seuraavista tasoista:

Or. es

Perustelu

Ilmaisu "vapaaehtoinen" on lisättävä.

Tarkistus 2240
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu,
jäsenvaltion on vahvistettava 
pientukijärjestelmän vuotuisen tuen määrä 
jollekin seuraavista tasoista:

Jäsenvaltion on vahvistettava 
pienviljelijäjärjestelmän vuotuisen tuen 
määrä, joka ei ylitä 25:tä prosenttia 
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta.

Or. fr

Tarkistus 2241
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

a) määrä, joka ei ylitä 15:tä prosenttia 
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2242
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrä, joka ei ylitä 15:tä prosenttia
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;

a) määrä, joka ei ylitä 30:tä prosenttia
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;

Or. en

Tarkistus 2243
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrä, joka ei ylitä 15:tä prosenttia
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;

a) määrä, joka ei ylitä 20:tä prosenttia
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;

Or. fr

Perustelu

Tasoa on korotettava, jotta erilaiset tilanteet voidaan ottaa paremmin huomioon.
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Tarkistus 2244
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrä, joka ei ylitä 15:tä prosenttia
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;

a) määrä, joka ei ylitä 10:tä prosenttia
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;

Or. it

Tarkistus 2245
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla 
luvulla, joka voi olla enintään kolme.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2246
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla luvulla, 
joka voi olla enintään kolme.

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla luvulla, 
joka voi olla enintään kuusi.

Or. de
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Tarkistus 2247
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla luvulla, 
joka voi olla enintään kolme.

b) määrä, joka vastaa puolitoistakertaista
hehtaarikohtaista kansallista keskitukea 
kerrottuna hehtaarien lukumäärää 
vastaavalla luvulla, joka voi olla enintään 
viisi.

Or. pt

Tarkistus 2248
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla luvulla, 
joka voi olla enintään kolme.

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla luvulla, 
joka voi olla enintään viisi.

Or. en

Tarkistus 2249
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
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hehtaarien lukumäärää vastaavalla luvulla, 
joka voi olla enintään kolme.

hehtaarien lukumäärää vastaavalla luvulla, 
joka voi olla enintään viisi.

Or. de

Tarkistus 2250
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sitä summaa vastaava taso, joka 
viljelijällä olisi oikeus saada 
vuodeksi 2014 ilmoitetuista hehtaareista.

Or. it

Tarkistus 2251
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi,
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sitä summaa vastaava taso, joka 
viljelijällä olisi oikeus saada 
kalenterivuodeksi 2014 ilmoitetuista 
hehtaareista.

Or. it

Perustelu

Kolmas vaihtoehto on menettelyn yksinkertaistaminen, eikä sillä olisi minkäänlaista 
vaikutusta perustukiin. Näin ei olisi enää tarpeen tarkistaa mahdollisia keinotekoisia 
jakomenetelmiä, mikä on erityisen monimutkaista.
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Tarkistus 2252
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion on vahvistettava 
pientilojen vuotuisen tuen määrä, joka ei 
ylitä 25:tä prosenttia tuensaajakohtaisesta 
kansallisesta keskituesta.

Or. fr

Tarkistus 2253
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on vahvistettava 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettu kansallinen keskiarvo liitteessä 
II vuodelle 2019 vahvistetun kansallisen 
enimmäismäärän ja 21 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tukioikeuksia saaneiden 
viljelijöiden lukumäärän perusteella.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2254
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 

Poistetaan.
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enintään 1 000 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on 
pienempi kuin 500 euroa tai suurempi 
kuin 1 000 euroa, se on pyöristettävä ylös-
tai alaspäin vähimmäis- tai 
enimmäismäärään, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 51 artiklan 1 kohdan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 2255
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 000 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on 
pienempi kuin 500 euroa tai suurempi 
kuin 1 000 euroa, se on pyöristettävä ylös-
tai alaspäin vähimmäis- tai 
enimmäismäärään, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 51 artiklan 1 kohdan 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2256
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 000 euroa. Jos 1 kohdan 

2. Edellä olevassa 1 ja 1 a kohdassa
tarkoitetun määrän on oltava vähintään 
500 euroa ja enintään 25 prosenttia 
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soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 
kuin 500 euroa tai suurempi kuin 
1 000 euroa, se on pyöristettävä ylös- tai 
alaspäin vähimmäis- tai enimmäismäärään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 51 
artiklan 1 kohdan soveltamista.

tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta. Jos 1 kohdan soveltamisesta 
johtuva määrä on pienempi kuin 500 euroa 
tai suurempi kuin 25 prosenttia
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta, se on pyöristettävä ylös- tai 
alaspäin vähimmäis- tai enimmäismäärään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 51 
artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. fr

Tarkistus 2257
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 000 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 
kuin 500 euroa tai suurempi kuin 1 000
euroa, se on pyöristettävä ylös- tai alaspäin 
vähimmäis- tai enimmäismäärään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 51 artiklan 1 
kohdan soveltamista.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 1 000 euroa ja 
enintään 2 000 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 
kuin 1 000 euroa tai suurempi kuin 
2 000 euroa, se on pyöristettävä ylös- tai 
alaspäin vähimmäis- tai enimmäismäärään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 51 
artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. de

Tarkistus 2258
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 000 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 1 000 euroa ja 
enintään 2 000 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 
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kuin 500 euroa tai suurempi kuin 1 000 
euroa, se on pyöristettävä ylös- tai alaspäin 
vähimmäis- tai enimmäismäärään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 51 artiklan 1 
kohdan soveltamista.

kuin 1 000 euroa tai suurempi kuin 
2 000 euroa, se on pyöristettävä ylös- tai 
alaspäin vähimmäis- tai enimmäismäärään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 51 
artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. pt

Tarkistus 2259
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 000 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 
kuin 500 euroa tai suurempi kuin 
1 000 euroa, se on pyöristettävä ylös- tai 
alaspäin vähimmäis- tai enimmäismäärään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 51 
artiklan 1 kohdan soveltamista.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 500 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 
kuin 500 euroa tai suurempi kuin 
1 500 euroa, se on pyöristettävä ylös- tai 
alaspäin vähimmäis- tai enimmäismäärään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 51 
artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Tasoa on korotettava, jotta erilaiset tilanteet voidaan ottaa paremmin huomioon.

Tarkistus 2260
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 000 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 500 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 
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kuin 500 euroa tai suurempi kuin 1 000
euroa, se on pyöristettävä ylös- tai alaspäin 
vähimmäis- tai enimmäismäärään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 51 artiklan 1 
kohdan soveltamista.

kuin 500 euroa tai suurempi kuin 
1 500 euroa, se on pyöristettävä ylös- tai 
alaspäin vähimmäis- tai enimmäismäärään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 51 
artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. pl

Tarkistus 2261
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pienviljelijäjärjestelmän vuotuisen 
tuen määrä on sama kuin mihin viljelijä 
olisi oikeutettu 18, 29, 34, 36 ja 
38 artiklan nojalla sinä vuonna, kun tämä 
siirtyy järjestelmään, mutta enintään 
1500 euroa.

Or. en

Tarkistus 2262
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu määrä 
voidaan Kyproksessa ja Maltassa 
vahvistaa pienemmäksi kuin 500 euroa, 
mutta ei kuitenkaan pienemmäksi kuin 
200 euroa.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 2263
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu määrä 
voidaan Kyproksessa ja Maltassa 
vahvistaa pienemmäksi kuin 500 euroa, 
mutta ei kuitenkaan pienemmäksi kuin 
200 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2264
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu määrä 
voidaan Kyproksessa ja Maltassa 
vahvistaa pienemmäksi kuin 500 euroa, 
mutta ei kuitenkaan pienemmäksi kuin 
200 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2265
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

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

a) säilytettävä vähintään se 
hehtaarimäärä, joka vastaa hänen 
tukioikeuksiensa lukumäärää;

a) lisättävä viljelyalaansa vähintään 
viiteen hehtaariin;

Or. en

Perustelu

Pienviljelijäjärjestelmän perustaminen ei saa johtaa maatalousrakenteiden keinotekoiseen 
jäädyttämiseen, joka haittaisi kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kehittymistä, innovointia ja 
yrittäjyyttä.

Tarkistus 2266
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) säilytettävä vähintään se 
hehtaarimäärä, joka vastaa hänen 
tukioikeuksiensa lukumäärää;

a) säilytettävä jäsenvaltion määrittelemä 
maataloustoiminnan osa.

Or. fr

Tarkistus 2267
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) täytettävä 10 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa säädetty vähimmäisvaatimus.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 2268
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät, jotka laajentavat tuotantoaan 
ajanjaksolla 2014–2020 ylittäen tämän 
osaston 47 ja 48 artiklassa esitetyt
tukikelpoisuusperusteet, voivat hakea 
suoraa tukea tämän asetuksen II osaston 
10 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2269
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvan 
viljelijän 25 ja 26 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 aktivoimia tukioikeuksia 
pidetään aktivoituina tukioikeuksina koko 
sen ajan, kun viljelijä osallistuu 
järjestelmään.

Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvan 
viljelijän 25 ja 26 artiklan mukaisesti 
järjestelmään siirtymisvuonna aktivoimia 
tukioikeuksia pidetään aktivoituina 
tukioikeuksina koko sen ajan, kun viljelijä 
osallistuu järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 2270
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Poiketen siitä, mitä 27 artiklassa 
säädetään, pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien viljelijöiden tukioikeuksia ei 
voi siirtää, jollei kyseessä ole perintö tai 
ennakkoperintö.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2271
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 27 artiklassa säädetään, 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
viljelijöiden tukioikeuksia ei voi siirtää, 
jollei kyseessä ole perintö tai 
ennakkoperintö.

Poiketen siitä, mitä 27 artiklassa säädetään, 
pienviljelijäjärjestelmään tai erittäin 
pienten tilojen tukijärjestelmään 
osallistuvien viljelijöiden tukioikeuksia ei 
voi siirtää, jollei kyseessä ole perintö tai 
ennakkoperintö.

Or. fr

Tarkistus 2272
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tässä osastossa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseksi vähennettävä määrät, 
jotka vastaavat määriä, joihin pienviljelijä 
olisi oikeutettu III osaston 1 luvussa 
tarkoitetun perustuen osalta, III osaston 2 
luvussa tarkoitetun ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisille maatalouskäytännöille 
myönnettävän tuen osalta ja tapauksen 

Jäsenvaltion on tässä osastossa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseksi vähennettävä määrät, 
jotka vastaavat määriä, joihin pienviljelijä 
olisi oikeutettu III osaston 1 luvussa 
tarkoitetun perustuen osalta, III osaston 2 
luvussa tarkoitetun ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisille maatalouskäytännöille 
myönnettävän tuen osalta ja tapauksen 
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mukaan III osaston 3 luvussa tarkoitetun 
alueilla, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, myönnettävän tuen 
osalta, III osaston 4 luvussa tarkoitetun 
nuorten viljelijöiden tuen ja IV osastossa 
tarkoitetun tuotantosidonnaisen tuen
osalta, mainittuihin tukiin käytettävissä 
olevista kokonaismääristä.

mukaan III osaston 3 luvussa tarkoitetun 
alueilla, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, myönnettävän tuen 
osalta ja III osaston 4 luvussa tarkoitetun 
nuorten viljelijöiden tuen osalta, 
mainittuihin tukiin käytettävissä olevista 
kokonaismääristä.

Or. en

Tarkistus 2273
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tässä osastossa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseksi vähennettävä määrät, 
jotka vastaavat määriä, joihin pienviljelijä 
olisi oikeutettu III osaston 1 luvussa 
tarkoitetun perustuen osalta, III osaston 2 
luvussa tarkoitetun ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisille maatalouskäytännöille 
myönnettävän tuen osalta ja tapauksen 
mukaan III osaston 3 luvussa tarkoitetun 
alueilla, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, myönnettävän tuen 
osalta, III osaston 4 luvussa tarkoitetun 
nuorten viljelijöiden tuen ja IV osastossa 
tarkoitetun tuotantosidonnaisen tuen osalta, 
mainittuihin tukiin käytettävissä olevista 
kokonaismääristä.

Jäsenvaltion on tässä osastossa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseksi vähennettävä määrät, 
jotka vastaavat määriä, joihin pienviljelijä 
tai erittäin pieni tila olisi oikeutettu III 
osaston 1 luvussa tarkoitetun perustuen 
osalta, III osaston 2 luvussa tarkoitetun 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisille 
maatalouskäytännöille myönnettävän tuen 
osalta ja tapauksen mukaan III osaston 3 
luvussa tarkoitetun alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
myönnettävän tuen osalta, III osaston 4 
luvussa tarkoitetun nuorten viljelijöiden 
tuen ja IV osastossa tarkoitetun 
tuotantosidonnaisen tuen osalta, 
mainittuihin tukiin käytettävissä olevista 
kokonaismääristä.

Or. fr

Tarkistus 2274
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos tukien kokonaismäärä
pienviljelijäjärjestelmässä on enemmän 
kun 10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, jäsenvaltion on 
sovellettava tämän osaston mukaisesti 
maksettaviin määriin lineaarista 
vähennystä kyseisen mainitun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Erittäin pienten tilojen ja pientilojen 
tukijärjestelmien tuet ovat etusijalla, ja
jäsenvaltion on sovellettava tämän osaston 
mukaisesti maksettaviin määriin lineaarista 
vähennystä kyseisen liitteessä II esitetyn 
vuotuisen enimmäismäärän
noudattamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 2275
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tukien kokonaismäärä 
pienviljelijäjärjestelmässä on enemmän kun
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, jäsenvaltion on 
sovellettava tämän osaston mukaisesti 
maksettaviin määriin lineaarista 
vähennystä kyseisen mainitun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Jos tukien kokonaismäärä 
pienviljelijäjärjestelmässä on enemmän 
kuin 25 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, jäsenvaltion on 
sovellettava tämän osaston mukaisesti 
maksettaviin määriin lineaarista 
vähennystä kyseisen mainitun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 2276
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) järjestelyt toimitettavien tietojen 
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hallinnoimiseksi sekä säännöt, jotka 
koskevat tiedonantojen sisältöä, muotoa, 
aikataulua, toimittamistiheyttä ja 
määräaikoja.

Or. de

Tarkistus 2277
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) järjestelyt toimitettavien tietojen 
hallinnoimiseksi sekä säännöt, jotka 
koskevat tiedonantojen sisältöä, muotoa, 
aikataulua, toimittamistiheyttä ja 
määräaikoja;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 2278
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ja perusteltuja erityisten 
ongelmien ratkaisemiseksi erittäin 
kiireellisissä tapauksissa. Nämä 
toimenpiteet voivat poiketa tämän 
asetuksen säännöksistä, mutta ainoastaan 
siinä määrin ja sellaisen ajan kuin on 
ehdottoman välttämätöntä. Nämä 

1. Komissio valtuutetaan antamaan 
55 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä, jotka ovat tarpeen ja 
perusteltuja erityisten ongelmien 
ratkaisemiseksi erittäin kiireellisissä 
tapauksissa. Nämä delegoidut säädökset
voivat poiketa tämän asetuksen 
säännöksistä, mutta ainoastaan siinä määrin 
ja sellaisen ajan kuin on ehdottoman 
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täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

välttämätöntä.

Or. de

Perustelu

Tällä erityisten ongelmien ratkaisemista koskevalla artiklalla voi olla kauaskantoisia 
poliittisia seurauksia, minkä vuoksi Euroopan parlamentin osallistuminen on ehdottoman 
välttämätöntä.

Tarkistus 2279
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 56 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä.

2. Komissio valtuutetaan antamaan
asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät 1 
kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, 
55 a artiklassa tarkoitettuja välittömästi 
sovellettavia delegoituja säädöksiä.

Or. de

Perustelu

Kiireellisyys ei ole peruste Lissabonin sopimuksen määräysten kumoamiseksi.

Tarkistus 2280
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle viideksi vuodeksi tämän 



AM\910272FI.doc 31/42 PE494.604v01-00

FI

tämän asetuksen voimaantulosta. asetuksen voimaantulosta. Komissio esittää 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan samanpituisella kaudella, jos 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät tällaisen jatkamisen 
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 2281
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi
tämän asetuksen voimaantulosta.

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle viideksi vuodeksi tämän 
asetuksen voimaantulosta. Komissio esittää 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisella kaudella, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto peruuta sen 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. de
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Tarkistus 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulosta.

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta komissiolle viideksi vuodeksi … 
päivästä ...kuuta …*.

_______________

*Tämän asetuksen 
voimaantulopäivämäärä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kantaa (A7-
0158/2011), kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin sopimuksen määräyksiin.

Tarkistus 2283
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

Tarkistus noudattaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kantaa (A7-
0158/2011), kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin sopimuksen määräyksiin.

Tarkistus 2284
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
55 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

55 a artikla
Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan 
mukaisesti. Delegoidusta säädöksestä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annettavassa tiedoksiannossa esitetään 
syyt kiireellisen menettelyn soveltamiselle.
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
55 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti vastustaa 
delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa 
komissio kumoaa säädöksen viipymättä 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
antaman vastustamispäätöstä koskevan 
ilmoituksen jälkeen.

Or. de

Perustelu

Kiireellisyys ei ole peruste Lissabonin sopimuksen määräysten kumoamiseksi.

Tarkistus 2285
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
58 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

58 a artikla
Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2017 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevan 
kertomuksen, johon liitetään tarvittaessa 
asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia.

Or. it

Tarkistus 2286
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite I a
Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista laidun-
tai viljelyaloilla toteutettavista 
vähimmäistoimista ja viljelijöitä 
koskevista vähimmäisvaatimuksista
I – Vähimmäistoimet
(Komissio lisää luettelon tähän 
liitteeseen.)
II – Viljelijöitä koskevat vaatimukset
(Komissio lisää luettelon tähän 
liitteeseen.)

Or. es

Perustelu

Tämä uusi liite I a vastaa tarkistusta, joka on esitetty 4 artiklan 2 a kohtaan (uusi).

Tarkistus 2287
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon
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Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

[Mukautetaan 6 artiklan 1 kohdan 
hyväksymisen/hylkäämisen mukaan]

Or. en

Tarkistus 2288
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

[Liitteessä II esitetty varojen jakaminen 
jäsenvaltioiden kesken on muotoiltava 
uudelleen johdanto-osan 21 kappaleessa 
esitettyjen puolueettomien perusteiden 
pohjalta.]

Or. it

Tarkistus 2289
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

[Liitteeseen II sisällytettävät määrät on 
laskettava 6 artiklan 1 a kohdan (uusi) 
mukaisesti.]

Or. en
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Tarkistus 2290
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
Liite IV a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE IV a
32 artiklassa tarkoitettujen 
luonnonhoitoalojen painottaminen
Maisemapiirteet // Luonnonhoitoalan 
vastaava arvo
Natura 2000 -alueella sijaitsevat pysyvät 
nurmet, nummet, luonnonlaitumet, 
alppiniityt, vuoristoniityt // 1 ha 
nurmialaa Natura 2000 -alueella = 2 ha 
luonnonhoitoalaa
Suojakaistat joen rannalla, 
nurmipeitteiset suojakaistat joen rannan 
ulkopuolella (suojakaistan leveys = 
5 metriä) // 1 ha:n ala = 2 ha 
luonnonhoitoalaa
Pysyvät kesannot (ei teolliset kesannot) 
10–20 metrin levyisinä kaistaleina // 
1 ha:n kesanto = 1 ha luonnonhoitoalaa
Mehiläishoitoa varten toteutettavat 
kesannot // 1 ha:n ala = 2 ha 
luonnonhoitoalaa
Luonnonvaraista eläimistöä varten 
toteutettavat kesannot (mukaan luettuina 
kukkakasvien kesannot) // 1 ha:n ala = 
1 ha luonnonhoitoalaa
Nurmialat, joilla on laiduntamiskielto ja 
jotka on poistettu tuotannosta (5–
10 metrin levyiset nurmikaistaleet, joita ei 
ylläpidetä niittämällä eikä laiduntamalla 
ja jotka soveltuvat pensaille ja 
piikkipensaille) // 1 m:n pituinen ala = 
100 m2 luonnonhoitoalaa
Hedelmätarhat // 1 ha:n hedelmätarha = 
5 ha luonnonhoitoalaa
Suot // 1 ha:n suo = 20 ha 
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luonnonhoitoalaa
Pensasaidat // 1 juoksumetri = 100 m2 
luonnonhoitoalaa
Puurivit // 1 juoksumetri = 10 m2 
luonnonhoitoalaa
Yksittäiset puut // 1 puu = 50 m2 
luonnonhoitoalaa
Metsien, metsiköiden ja puuryhmien 
reunat // 1 metri reunaa = 100 m2 
luonnonhoitoalaa
Peltojen reunat: joko luonnonvaraisten 
tai istutettujen kasvien peittämä 1–
5 metrin levyinen kaistale, joka erottuu 
paljaalla silmällä viljelypalstasta, jonka 
reunalla kaistale on, ja joka sijaitsee 
kahden palstan välissä, palstan ja tien 
välissä tai palstan ja metsän reunan 
välissä // 1 ha:n ala = 1 ha 
luonnonhoitoalaa
Ojat, joet, kastelukanavat, vesikanavat, 
vajoamat, kallionseinämät // 
1 juoksumetri tai 1 metrin laajuinen ala = 
10 m2 luonnonhoitoalaa
Lammikot, luonnonaltaat // 1 metrin 
laajuinen ala = 100 m2 luonnonhoitoalaa
Matalat muurit, pengerretyt muurit, 
kivikasat, pienet perinteiset 
maalaismaiseman rakennelmat // 1 metri 
muuria tai 1 metrin laajuinen ala = 50 m2 
luonnonhoitoalaa
Tietyn tyyppiset paikallisesti ominaiset 
nummet, luonnonlaitumet, alppiniityt ja 
vuoristoniityt; tietyt paikallisesti ominaiset 
pysyvät nurmialat (esimerkiksi kosteat 
nurmet, rannikolla sijaitsevat nurmet) // 
1 ha:n nurmiala = 1 ha luonnonhoitoalaa
Muut "ympäristöt", kaikki alueet, joita ei 
ole lannoitettu tai käsitelty ja joita ei ole 
hoidettu vähintään 5 vuoteen (esimerkiksi 
rauniot, maansortumat) // 1 juoksumetri = 
10 m2 luonnonhoitoalaa; 1 metrin 
laajuinen ala = 1 ha luonnonhoitoalaa.
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Or. fr

Tarkistus 2291
Mairead McGuinness, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Liite V a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite V a 
30 artiklassa mainittu viljelykasvien 

luettelo
kevätvehnä tai vehnän ja rukiin sekavilja, 
siemenvilja, tai speltti
talvivehnä tai vehnän ja rukiin sekavilja, 
siemenvilja, tai speltti
durumvehnä
kevätruis
talviruis
kevätohra
talviohra
kevätkaura
talvikaura
maissi
riisi
durra
tattari tai hirssi tai kanariansiemenet
maniokki-, arrow- ja salepjuuri, maa-
artisokka tai bataatti
talvirapsi (canola)
kevätrapsi (canola)
auringonkukka
soijapapu
maapähkinä
pellavansiemen
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muut öljykasvit tai -hedelmät
sinimailanen tai esparsetti tai apila tai 
virna tai hunajalootus tai kahviherne ja 
linnunjalka
herne, kahviherne, pavut, linssit tai muut 
palkoviljat
peruna
sokerijuurikas
sokeriruoko
sokerimaissi
humala
pellava
hamppu
tupakka
tomaatti
sipuli, salotti-, valko- ja purjosipuli sekä 
muut Allium-sukuiset kasvikset
keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja 
lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-
sukuinen syötävä kaali
salaatti
juurisikuri
porkkana, nauris, punajuuri, kaurajuuri, 
sellerimukula tai retiisi sekä niiden 
kaltaiset syötävät juuret
kurkku tai pikkukurkku
palkoviljat
avokado
meloni tai papaija
sahrami
timjami, basilika, melissa, minttu, 
oregano, rosmariini tai salvia
johanneksenleipä
puuvilla
Italianraiheinä
peittokasvisekoitus maatalouskäyttöön
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Or. en

Tarkistus 2292
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
Liite V a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite V a 
30 artiklassa mainittu viljelyjen luettelo
kevätvehnä tai vehnän ja rukiin sekavilja, 
siemenvilja, tai speltti
talvivehnä tai vehnän ja rukiin sekavilja, 
siemenvilja, tai speltti
durumvehnä
kevätruis
talviruis
kevätohra
talviohra
kevätkaura
talvikaura
maissi
riisi
durra
tattari tai hirssi tai kanariansiemenet
maniokki-, arrow- ja salepjuuri, maa-
artisokka tai bataatti
kevätrapsi tai rapsi
talvirapsi tai rapsi
lyhytikäinen laidunnurmi
auringonkukka
soijapapu
maapähkinä
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pellavansiemen
muut öljykasvit tai -hedelmät
sinimailanen tai esparsetti tai apila tai 
virna tai hunajalootus tai kahviherne ja 
linnunjalka
herne, kahviherne, pavut, linssit tai muut 
palkoviljat
peruna
sokerijuurikas
sokeriruoko
sokerimaissi
humala
pellava
hamppu
tupakka
tomaatti
sipuli, salotti-, valko- ja purjosipuli sekä 
muut Allium-sukuiset kasvikset
keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja 
lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-
sukuinen syötävä kaali
salaatti
juurisikuri
porkkana, nauris, punajuuri, kaurajuuri, 
sellerimukula tai retiisi sekä niiden 
kaltaiset syötävät juuret
kurkku tai pikkukurkku
palkoviljat
avokado
meloni tai papaija
sahrami
timjami, basilika, melissa, minttu, 
oregano, rosmariini tai salvia
johanneksenleipä
puuvilla

Or. en
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