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Tarkistus 780
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 c kappale

Komission teksti Tarkistus

(70 c) Tuomioistuin ei tuomiossaan 
kiistänyt Euroopan maataloustukirahastosta 
ja Euroopan maaseuturahastosta peräisin 
olevien varojen käyttöä koskevan julkisen 
valvonnan vahvistamistavoitteen 
legitimiteettiä. Tätä tavoitetta olisi 
analysoitava ottaen huomioon uusi 
1 päivästä tammikuuta 2014 sovellettava 
varainhoidon hallinto- ja valvontakehys.
Tässä kehyksessä kansallisten 
viranomaisten tekemät tarkastukset eivät 
voi olla kaikenkattavia ja erityisesti 
paikalla voidaan lähes kaikissa 
järjestelmissä tarkastaa vain rajallinen 
osuus populaatiosta. Tarkastusten 
vähimmäismäärien lisääminen nykyisestä 
lisäisi kansallisten viranomaisten 
taloudellista ja hallinnollista taakkaa eikä 
olisi nykytilanteessa kustannustehokasta.
Lisäksi uudessa kehyksessä jäsenvaltiot
voivat eräin edellytyksin vähentää 
paikalla tehtävien tarkastusten määrää.
Tätä taustaa vasten maatalousrahastojen 
tuensaajien julkaiseminen vahvistaa 
asianomaisten varojen julkista valvontaa 
ja täydentää sen vuoksi hyvin nykyistä 
hallinto- ja valvontakehystä, joka on 
tarpeen unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi asianmukaisesti.
Kansallisten viranomaisten olisi uusia 
unionin varojen täytäntöönpanoon 
liittyviä, hallinnollista menettelyä 
yksinkertaistavia ja hallinnollisia 
kustannuksia alentavia sääntöjä 
soveltaessaan voitava luottaa julkiseen 
valvontaan ja erityisesti sen 

(70 c) Tuomioistuin ei tuomiossaan 
kiistänyt Euroopan maataloustukirahastosta 
ja Euroopan maaseuturahastosta peräisin 
olevien varojen käyttöä koskevan julkisen 
valvonnan vahvistamistavoitteen 
legitimiteettiä. 
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ennaltaehkäisevään ja 
pelotevaikutukseen, jolla torjutaan 
petoksia ja julkisten varojen
väärinkäyttöä, koska se hillitsee 
yksittäisten tuensaajien sääntöjenvastaista 
toimintaa.

Or. en

Perustelu

Julkisella valvonnalla ei voida korvata työtä, joka kuuluu toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 781
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 d kappale

Komission teksti Tarkistus

(70 d) Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston varojen käytön julkisen 
valvonnan tavoite, johon tuensaajien 
julkistamisella pyritään, voidaan saavuttaa 
ainoastaan, jos varmistetaan tiettyjen 
tietojen saattaminen yleisön tietoon.
Kyseisiin tietoihin olisi kuuluttava
tuensaajan henkilötiedot, myönnetty 
määrä, se, mistä rahastosta kyseinen 
määrä on myönnetty, sekä asianomaisen 
toimenpiteen tarkoitus ja luonne. Kyseiset 
tiedot olisi julkaistava haitaten 
mahdollisimman vähän Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa
tunnustettuja oikeuksia eli tuensaajien
oikeutta yksityiselämänsä kunnioitukseen 
yleensä ja erityisesti oikeutta
henkilötietojen suojaan.

(70 d) Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston varojen käytön julkisen 
valvonnan tavoite, johon tuensaajien 
julkistamisella pyritään, voidaan saavuttaa 
ainoastaan, jos varmistetaan tiettyjen 
tietojen saattaminen yleisön tietoon.
Kyseisiin tietoihin olisi kuuluttava
kustakin rahastosta myönnetty määrä sekä 
asianomaisen toimenpiteen tarkoitus ja 
luonne. Jotta saataisiin täsmällinen kuva 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen 
tuen maantieteellisestä jakautumisesta,
olisi annettava tietoja myös niiden 
maatilojen sijainnista, joihin 
toimenpiteitä sovelletaan. Jotta voitaisiin 
turvata Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa
tunnustetut oikeudet eli tuensaajien oikeus
yksityiselämänsä kunnioitukseen yleensä ja 
erityisesti oikeus henkilötietojen suojaan, 
tuensaajien nimiä ei saisi julkaista, vaan 
tuensaajille olisi annettava tunnuskoodi.

Or. en
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Perustelu

Jotta saataisiin täsmällinen kuva yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen tuen 
maantieteellisestä jakautumisesta, olisi annettava tietoja maatilojen sijainnista. Nimiä ei saisi 
julkaista, jotta ei vaarannettaisi tuensaajien yksityiselämää ja turvallisuutta.

Tarkistus 782
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 e kappale

Komission teksti Tarkistus

(70 e) Kun julkaistaan tiedot 
toimenpiteestä, jonka nojalla viljelijällä on 
oikeus saada tukea, sekä tuen luonne ja 
tarkoitus, yleisö saa konkreettista tietoa 
tuetusta toiminnasta ja myönnetyn tuen 
käyttötarkoituksesta. Tämä lisää
taloudellisen edun suojaamiseen liittyvän
julkisen valvonnan ennaltaehkäisevää ja 
pelotevaikutusta.

(70 e) Kun julkaistaan tiedot 
toimenpiteestä, jonka nojalla viljelijällä on 
oikeus saada tukea, sekä kyseisen tuen 
luonne ja tarkoitus sekä alue, jolla 
toimenpidettä sovelletaan, yleisö saa tietoa 
tuetusta toiminnasta ja myönnetyn tuen 
käyttötarkoituksesta. Se myös lisää
tietoisuutta maatalouden tuottamista 
julkishyödykkeistä ja tukee 
maatalousalalle myönnettävän julkisen
tuen oikeutusta.

Or. en

Tarkistus 783
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 f kappale

Komission teksti Tarkistus

(70 f) Jotta saavutettaisiin tasapaino 
toisaalta maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston varojen käytön 
julkisen valvonnan tavoitteen ja toisaalta 
tuensaajien yksityiselämänsä 
kunnioitukseen yleensä ja henkilötietojen 
suojaan liittyvien oikeuksien välillä, tuen 

Poistetaan. 
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suuruus olisi otettava huomioon.
Perusteelliset analyysit ja sidosryhmien 
kuuleminen osoittivat, että tällaisen 
julkaisemisen tehokkuuden 
parantamiseksi ja tuensaajien oikeuksien 
rikkomisen estämiseksi tukimäärille olisi 
vahvistettava kynnys, jonka alittuessa 
tuensaajan nimeä ei julkaista.

Or. en

Perustelu

Kynnysarvo on tarpeen, jos tuensaajien tunnistamiseksi käytetään koodia.

Tarkistus 784
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 g kappale

Komission teksti Tarkistus

(70 g) Kynnyksen olisi kuvastettava 
YMP:n tukijärjestelmien tasoa ja 
perustuttava siihen. Koska eri 
jäsenvaltioiden maatalouselinkeinot 
vaihtelevat huomattavasti ja voivat 
poiketa merkittävästi unionin 
keskimääräisestä maatilarakenteesta, olisi 
sallittava erilaisten, jäsenvaltion 
tilanteeseen soveltuvien 
vähimmäiskynnysten soveltaminen.
Asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
vahvistetaan pientiloille yksinkertainen 
erityisjärjestelmä. Kyseisen asetuksen 49 
artiklassa säädetään tuen määrän 
laskentaperusteista. Kyseisiä perusteita 
olisi johdonmukaisuuden vuoksi 
käytettävä myös vahvistettaessa 
jäsenvaltiokohtaisia kynnyksiä, jotka 
liittyvät tuensaajan nimen julkaisemiseen.
Kyseisen kynnyksen alittuessa olisi 
julkaistava nimen lisäksi kaikki tarvittavat 
tiedot, joiden avulla veronmaksajat saavat 
YMP:sta paikkansapitävän kuvan.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Kynnysarvo on tarpeen, jos tuensaajien tunnistamiseksi käytetään koodia.

Tarkistus 785
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
110 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
maataloustukirahaston ja 
maaseuturahastontuensaajat julkaistaan 
vuosittain jälkikäteen. Julkaisussa on 
oltava seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta tuensaajille maksetut 
määrät julkaistaan vuosittain jälkikäteen.
Julkaisussa on oltava seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Nimiä ei saisi julkaista, jotta ei vaarannettaisi tuensaajien yksityiselämää ja turvallisuutta.

Tarkistus 786
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
110 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen estämättä, mitä tämän asetuksen 
110 b artiklan ensimmäisessä kohdassa 
säädetään, tuensaajien nimet seuraavasti:

a) kullekin tuensaajalle annetaan 
tunnuskoodi, jonka muodon jäsenvaltiot 
päättävät;

i) etu- ja sukunimi, kun tuensaajat ovat 
luonnollisia henkilöitä;
ii) täydellinen virallinen nimi, sellaisena 
kuin se on rekisteröitynä, kun tuensaajat 
ovat oikeushenkilöitä, jotka ovat 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan itsenäisiä oikeushenkilöitä;



PE497.977v01-00 8/10 AM\916137FI.doc

FI

iii) yhdistyksen täydellinen nimi, 
sellaisena kuin se on rekisteröitynä tai 
muulla tavoin virallisesti tunnustettuna, 
kun tuensaajat ovat yhdistyksiä, jotka 
eivät ole oikeushenkilöitä;

Or. en

Perustelu

Nimiä ei saisi julkaista, jotta ei vaarannettaisi tuensaajien yksityiselämää ja turvallisuutta.

Tarkistus 787
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
110 a artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) maataloustukirahastosta tai 
maaseuturahastosta rahoitettujen 
toimenpiteiden luonne ja kuvaus sekä se, 
missä toimenpiteessä c alakohdassa 
tarkoitettu tuki on myönnetty.

d) maataloustukirahastosta tai 
maaseuturahastosta rahoitettujen 
toimenpiteiden luonne ja kuvaus sekä se, 
missä toimenpiteessä c alakohdassa 
tarkoitettu tuki on myönnetty, samoin kuin 
alueet, joilla toimenpiteiden soveltamisen 
kohteena olevat maatilat sijaitsevat.

Or. en

Perustelu

Kunta, jossa tuensaaja asuu tai jonne tämä on rekisteröity, saattaa olla kaukana siitä 
paikasta, jossa toimenpiteiden soveltamisen kohteena olevat maatilat sijaitsevat. Jotta 
saataisiin täsmällinen kuva yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen tuen maantieteellisestä 
jakautumisesta, olisi annettava tietoja myös maatilojen sijainnista.

Tarkistus 788
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
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110 b artikla

Komission teksti Tarkistus

110 b artikla
Kynnys

Poistetaan.

Jos tuensaajan jonakin vuonna saaman 
tuen määrä on enintään jäsenvaltion 
asetuksen (EU) N:o DP/xxx 49 artiklan 
mukaisesti vahvistama määrä, kyseinen 
jäsenvaltio ei julkaise kyseisen tuensaajan 
nimeä, josta säädetään tämän asetuksen 
110 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa.
Komissio julkaisee jäsenvaltion asetuksen 
(EU) N:o DP/xxx 49 artiklan mukaisesti 
vahvistamat määrät, jotka on annettu 
komissiolle tiedoksi kyseisen asetuksen 
mukaisesti, 110 d artiklan nojalla 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.
Tämän artiklan ensimmäistä kohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltion on julkaistava 
110 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetut tiedot siten, että tuensaajalle 
annetaan tunnuskoodi. Jäsenvaltion on 
päätettävä koodin muodosta.

Or. en

Perustelu

Seuraa 110 a artiklan 1 kohdan a alakohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 789
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
110 d artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 110 a 
artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen alueiden määrittelyä varten 
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delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Täydentää 110 a artiklan 1 kohdan a alakohtaan tehtyä tarkistusta.


