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Tarkistus 770
George Lyon, Britta Reimers

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

Perustelu

Selvennetään säännöstä, sillä nykyiset vaatimukset edellyttävät "soveltuvia käytänteitä". 
Tässä toimenpidevaatimuksessa olisikin painotettava myönteisten käytänteiden edistämistä. 

Tarkistus 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

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 kohta

Or. en

Perustelu

Lintujen suojelua koskevan direktiivin artiklat olisi sisällytettävä lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin. Niissä käsitellään luonnonvaraisten lintujen tahallista tappamista tai 
pyydystämistä, munien ja pesien tuhoamista ja lintujen häirintää. YMP-tukia koskevien 
seuraamusten uhka on erittäin hyödyllinen keino tämän hillitsemiseksi, joten kyseiset artiklat 
olisi palautettava lakisääteisiin hoitovaatimuksiin.

Tarkistus 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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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

Luontotyyppidirektiivin artiklat olisi sisällytettävä lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. 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. 

Tarkistus 773
George Lyon, Britta Reimers

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 
viljelysmaalle

Or. en

Perustelu

Selkeytetään sanamuotoa ja vallitsevaa tilannetta tähän toimenpidevaatimukseen liittyviin 
nykyisiin vaatimuksiin nähden.
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Tarkistus 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite II – aihe "Maisema; ylläpidon vähimmäistaso" – toimenpidevaatimus 8 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimenpidevaatimus 8 a
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

Viljelysmaan ylläpidon vähimmäistasoa koskevat vaatimukset ovat olennaisen tärkeät. 
Standardeilla olisi varmistettava, että viljely ja tehostaminen eivät johda osittain 
luonnontilaisen viljelysmaan erityisten ympäristöarvojen (maisema, luonnon monimuotoisuus, 
hiilen varastointi, maaperän suojelu) katoamiseen ja että viljelysmaat pidetään yllä soveltaen 
vähintään perusstandardeja, joilla vältetään maiseman ja luonnon monimuotoisuuden 
heikentyminen. 

Tarkistus 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite II – aihe "Maisema; ylläpidon vähimmäistaso" – toimenpidevaatimus 8 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimenpidevaatimus 8 b
Kaikkien osittain luonnontilaisten 
elinympäristöjen säilyttäminen 
viljelysmaalla, mukaan luettuna 
puoliluontainen nurmi, metsämaa, 
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pensaikko ja kosteikko. Viljelijät eivät saa 
toteuttaa viljelemättömällä maalla tai 
osittain luonnontilaisissa 
elinympäristöissä uusia kuivaamista, 
kyntämistä, raivaamista, tasoittamista, 
uudelleen kylvämistä tai viljelemistä 
koskevia toimenpiteitä ilman 
toimivaltaisilta viranomaisilta etukäteen 
saatua lupaa.
____________________

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

Osittain luonnontilaisen elinympäristön ylläpidon vähimmäistasoa koskevat vaatimukset ovat 
olennaisen tärkeät. Standardeilla olisi varmistettava, että viljely ja tehostaminen eivät johda 
osittain luonnontilaisen viljelysmaan erityisten ympäristöarvojen (maisema, luonnon 
monimuotoisuus, hiilen varastointi, maaperän suojelu) katoamiseen (kuten 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa direktiivissä säädetään) ja että viljelysmaat 
pidetään yllä soveltaen vähintään perusstandardeja, joilla vältetään maiseman ja luonnon 
monimuotoisuuden heikentyminen. 

Tarkistus 776
George Lyon, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
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

Perustelu

Poistettavassa 3 artiklassa vahvistetaan tunnistus- ja jäljitysjärjestelmän osatekijät, ja se on 
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osoitettu jäsenvaltioille, ei tuottajille. Tästä syystä se olisi jätettävä täydentävien ehtojen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Liite II – aihe "Eläinten tunnistus ja rekisteröinti" – hoitovaatimus 8 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3, 4 ja 5 artikla 4 ja 5 artikla

Or. en

Perustelu

Poistettavassa 3 artiklassa vahvistetaan tunnistus- ja jäljitysjärjestelmän osatekijät, ja se on 
osoitettu jäsenvaltioille, ei tuottajille. Tästä syystä se olisi jätettävä täydentävien ehtojen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Liite II – aihe "Eläinten tunnistus ja rekisteröinti" – hoitovaatimus 8 – viimeinen sarake

Komission teksti Tarkistus

3, 4 ja 5 artikla 3, 4 (lukuun ottamatta 6 kohtaa) ja 
5 artikla

Or. en

Perustelu

On selvää, että hävinneet korvamerkit on korvattava. Ehdotetussa tarkistuksessa 
tunnustetaan, että viljelijät eivät voi vaikuttaa korvamerkkien häviämiseen. Tästä syystä on 
pelkästään oikeudenmukaista, että velvollisuus korvata hävinneet korvamerkit välittömästi ei 
kuulu täydentäviin ehtoihin, jotka voivat johtaa seuraamuksiin.

Tarkistus 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers
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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)

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)1

____________________

1 Komissio antaa jäsenvaltioille ohjeita 
täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen 
tulkinnasta. Ohjeissa jätetään tilatasolle 
riittävä joustovara, jotta voidaan 
noudattaa suhteellisuusperiaatetta 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 
täytäntöönpanon yhteydessä,
ja säilytetään lainsäädännön henki sekä 
varmistetaan eläinten liikkeiden 
täydellinen jäljitettävyys.

Or. en

Perustelu

Vastaa esittelijän johdanto-osaan esittämää tarkistusta 4.


