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Tarkistus 1
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 18, 19, 201, 209, 210, 212

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Todentamisviranomainen on
jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, 
sisäisten valvontajärjestelmien
asianmukaista toimintaa, tilien perustana 
olevien toimien laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamista
koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

1. Todentamisviranomainen on julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin. Jos se on 
yksityinen tarkastuselin, jäsenvaltio 
valitsee sen julkista 
tarjouskilpailumenettelyä noudattaen. 
Todentamisviranomainen antaa
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tilintarkastusstandardien mukaisesti 
laaditun lausunnon tilinpäätöstietojen 
täydellisyydestä, täsmällisyydestä ja
todenperäisyydestä, käyttöön otettujen 
valvontajärjestelmien asianmukaisesta 
toiminnasta sekä tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta. Lausunnossa 
todetaan muun muassa, antaako 
tarkastelu aihetta epäillä 7 artiklan 
3 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa 
vahvistuslausumassa annettuja tietoja.

Se on toiminnassaan riippumaton sekä 
asianomaisesta maksajavirastosta että 
viraston hyväksyneestä viranomaisesta.

Se on toiminnassaan riippumaton sekä 
asianomaisesta maksajavirastosta että 
viraston hyväksyneestä viranomaisesta.

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
todentamisviranomaisten asemasta, niiden 
erityistehtävistä tarkastukset mukaan 
luettuina sekä todistuksista ja 
kertomuksista oheisasiakirjoineen, jotka 
niiden on laadittava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan säännöt 
todentamisviranomaisten asemasta ja
niiden erityistehtävistä, mukaan lukien 
tarkastuksista, jotka suunnitellaan
mahdollisimman tehokkaasti turvautuen 
mahdollisimman pitkälti yhdennettyihin 
otoksiin viljelijöiden ja jäsenvaltioiden 
hallinnollisen rasituksen minimoimiseksi. 
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
todistuksista ja kertomuksista 
oheisasiakirjoineen, jotka 
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todentamisviranomaisten on laadittava. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 20–25, 213, 214, 228, 240, 256, 257, 258

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, 
jossa tuensaajille annetaan maankäyttöä ja 
tilanhoitoa koskevaa neuvontaa, 
jäljempänä ’maatilojen 
neuvontajärjestelmä’, ja jota hoitaa yksi tai 
useampi nimetty elin. Nimetyt elimet 
voivat olla julkisia tai yksityisiä.

1. Jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, 
jossa tuensaajille annetaan maankäyttöä ja 
tilanhoitoa sekä maatilojen 
riskienhallintaa koskevaa neuvontaa, 
jäljempänä 'maatilojen 
neuvontajärjestelmä', ja jota hoitaa yksi tai 
useampi valittu elin. Valitut elimet voivat 
olla julkisia ja/tai yksityisiä.

2. Maatilojen neuvontajärjestelmän on 
katettava ainakin

2. Maatilojen neuvontajärjestelmän on 
katettava ainakin

(a) VI osaston I luvussa tarkoitetut 
lakisääteiset hoitovaatimukset sekä maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat toimenpidevaatimukset;

(a) VI osaston I luvussa tarkoitetuista 
lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä 
maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevista toimenpidevaatimuksista 
johtuvat velvoitteet tilatasolla;

(b) ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisat maatalouskäytännöt, joista 
säädetään asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] III osaston 2 luvussa sekä 
maatalousmaan säilyttäminen asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti;

(b) ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisat maatalouskäytännöt, joista 
säädetään asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[DP] III osaston 2 luvussa, sekä 
maatalousmaan säilyttäminen asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti;

(c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun sekä 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 

(c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun sekä 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
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innovointiin, ainakin siltä osin kuin niistä 
säädetään tämän asetuksen liitteessä I;

innovointiin, ainakin siltä osin kuin niistä 
säädetään tämän asetuksen liitteessä I;

(c a) maatilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys kaikkien maaseudun 
kehittämisohjelmissa suositeltujen 
toimien mukaisesti, mukaan lukien 
maatilojen nykyaikaistaminen, 
kilpailukyvyn parantaminen, 
alakohtainen yhdentäminen, innovaatio 
ja markkinasuuntautuneisuus sekä 
kirjanpitoon, yrittäjyyteen ja 
taloudellisten resurssien kestävään 
hallintaan liittyvien periaatteiden 
edistäminen ja täytäntöönpano;

(d) pienten tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys siten kuin jäsenvaltiot ovat 
sen määritelleet, ainakin asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP] V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään 
osallistuvien tilojen osalta.

(d) tilojen ympäristötehokkuus ja
taloudellisen toiminnan kestävä kehitys 
siten kuin jäsenvaltiot ovat sen 
määritelleet, siten että etusijalle asetetaan
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat tilat.

3. Maatilojen neuvontajärjestelmä voi 
kattaa myös

3. Maatilojen neuvontajärjestelmä voi 
kattaa myös seuraavaa:

(a) muun kuin 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävän kehittämisen;

(a a) maatilatoiminnan muutosten 
edistäminen ja niiden taloudellisen 
toiminnan monipuolistaminen,
(a b) riskinhallinnan ja asianmukaisten 
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 
käyttöönotto luonnononnettomuuksien, 
katastrofien sekä eläin- ja kasvitautien 
torjumiseksi; 
(a c) integroitua torjuntaa ja muiden kuin 
kemiallisten vaihtoehtojen käyttöä 
koskeva neuvonta;

(b) kansallisella lainsäädännöllä vahvistetut 
vähimmäisvaatimukset, joita tarkoitetaan 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 
29 artiklan 3 kohdassa ja 30 artiklan 
2 kohdassa.

(b) kansallisella lainsäädännöllä vahvistetut 
vaatimukset, joita tarkoitetaan asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [RD] 29 ja 
30 artiklassa.

Or. en
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Tarkistus 3
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 274–277

Ehdotus asetukseksi
14 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tuensaajat voivat käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää vapaaehtoisuuden 
pohjalta riippumatta siitä, saavatko he 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaista 
tukea, maaseudun kehittäminen mukaan 
luettuna.

Tuensaajat voivat käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää vapaaehtoisuuden 
pohjalta riippumatta siitä, saavatko he 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaista 
tukea, maaseudun kehittäminen mukaan 
luettuna.

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä 
puolueettomilla perusteilla
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Jäsenvaltion on 
kuitenkin varmistettava, että etusijalle 
asetetaan viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään.

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä 
ympäristöön liittyvien, taloudellisten ja 
sosiaalisten kriteerien perusteella
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää ja joita ovat muun 
muassa seuraavat:

a) viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään;
b) viljelijät, jotka osallistuvat toimiin, 
joilla pyritään varmistamaan asetuksen 
(EU) No xxx/xxx[DP] III osaston 
2 luvussa kuvattua hiili-, ravinne- ja/tai 
energiatehokkuus;
c) asetuksen (EU) No xxx/xxx [RD] 53, 61 
ja 62 artiklassa tarkoitetut rajallisin 
resurssein toimivat verkostot.

Maatilojen neuvontajärjestelmässä on 
varmistettava, että tuensaajilla on 
mahdollisuus saada neuvontaa, jossa 
otetaan huomioon heidän tilansa 
erityistilanne.

Maatilojen neuvontajärjestelmässä on 
varmistettava, että tuensaajilla on 
mahdollisuus saada neuvontaa, jossa 
otetaan huomioon heidän tilansa 
erityistilanne.

Or. en
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Tarkistus 4
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 288

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 6 artiklan c alakohdan 
mukaisesti rahoitettavat toimenpiteet 
koskevat yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanoon ja seurantaan tarvittavien 
tietojen keräämistä tai ostamista, mukaan 
luettuina satelliittitiedot ja meteorologiset 
tiedot, paikkatietoinfrastruktuurin ja 
verkkosivuston perustaminen, ilmasto-
oloihin liittyvien tutkimusten tekeminen 
sekä maatalousmeteorologisten ja 
ekonometristen mallien päivittäminen. 
Toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten laboratorioiden ja 
elinten kanssa.

Edellä 6 artiklan c alakohdan mukaisesti 
rahoitettavat toimenpiteet koskevat 
yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanoon ja seurantaan tarvittavien 
tietojen keräämistä tai ostamista, mukaan 
luettuina satelliittitiedot ja meteorologiset 
tiedot, paikkatietoinfrastruktuurin ja 
verkkosivuston perustaminen, ilmasto-
oloihin liittyvien tutkimusten tekeminen, 
maaperän terveyden ja toimivuuden 
seuranta sekä maatalousmeteorologisten ja 
ekonometristen mallien päivittäminen. 
Toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten laboratorioiden ja 
elinten kanssa.

Or. en

Tarkistus 5
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 388

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun maksajavirasto 
tai takaisinperinnästä vastaava elin on 
hyväksynyt tai tarvittaessa vastaanottanut 
valvontakertomuksen tai vastaavan 



PE501.971v01-00 8/30 AM\921692FI.doc

FI

asiakirjan, jossa todetaan, että 
sääntöjenvastaisuus on tapahtunut.
Vastaavat määrät on samanaikaisesti 
perintäpyynnön kanssa ilmoitettava
maksajaviraston velallisluettelossa.

Or. en

Tarkistus 6
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 61–63, 420 
422–424, 427, 433 

Ehdotus asetukseksi
61 artikla 

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio antaa delegoituja säädöksiä 
111 artiklan mukaisesti säännöistä, jotka 
koskevat tehokkaaseen ja oikeasuhteiseen 
riskienhallintaan tarvittavien paikalla 
tehtävien tarkastusten 
vähimmäismääristä. Kyseisissä 
säännöissä määritetään ne edellytykset, 
joissa jäsenvaltioiden on mukautettava 
paikalla tehtävien tarkastusten määrää 
luontaisten riskien mukaisesti. 
Säännöissä myös tarjotaan mahdollisuus 
vähentää tarkastusten määrää, jos 
virheiden määrä on hyväksyttävä ja 
käytettävät hallinto- ja 
valvontajärjestelmät toimivat 
asianmukaisella tavalla. 

1. Jäsenvaltioiden 60 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustamaan järjestelmään on 
sisällyttävä, jollei ei toisin säädetä, kaikille 
tukihakemuksille järjestelmällisesti 
tehtävät hallinnolliset tarkastukset, joita 
täydennetään paikalla tehtävillä 
tarkastuksilla.

1. Jäsenvaltioiden 60 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustamaan järjestelmään on 
sisällyttävä, jollei toisin säädetä, kaikille 
tukihakemuksille ja maksupyynnöille
järjestelmällisesti tehtävät hallinnolliset 
tarkastukset, joita täydennetään paikalla 
tehtävillä tarkastuksilla, joiden 
tarkoituksena on seurata tukijärjestelmien 
määräysten noudattamista ja luontaisten 
riskien tasoa ja joiden määrä sovitetaan 
tämän tarkoituksen mukaisesti.
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2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla 
otokseen mukaan suurimmat virheet.

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla 
otokseen mukaan alueet, joilla virheiden 
riski on suurin.

Sen varmistamiseksi, että tarkastukset 
ovat suhteellisia, on otettava huomioon 
muun muassa seuraavat tekijät:
– kyseessä olevien summien suuruus;
– hallinto- ja valvontajärjestelmien 
aikaisempien tarkastusten tulokset;
– vapaaehtoinen osallistuminen 
kansainvälisesti tunnustettujen normien 
mukaisesti hyväksyttyihin 
hallinnointijärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 7
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 64, 65, 432, 433

Ehdotus asetukseksi
64 artikla

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.

1. Sen varmistamiseksi, että tarkastusten
soveltaminen on asianmukaista ja
tehokasta ja että 
tukikelpoisuusedellytykset tarkastetaan 
tehokkaalla, yhdenmukaisella ja 
syrjimättömällä tavalla unionin 
taloudellisia etuja suojaten, siirretään 
komissiolle valta antaa 111 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan erityisesti

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

(-a) säännöt tilanteista, joissa tuensaajat 
tai heidän edustajansa estävät 
tarkastusten suorittamisen;

(a) säännöt jäsenvaltioiden tekemille 
hallinnollisille ja paikalla tehtäville 
tarkastuksille, jotka liittyvät unionin 
lainsäädännön soveltamisesta johtuvien 
velvoitteiden, sitoumusten ja 
tukikelpoisuusperusteiden noudattamiseen;

(a) asianmukaisen ja oikeasuhteisen 
riskeihin perustuvan lähestymistavan 
mukaiset säännöt jäsenvaltioiden tekemille 
hallinnollisille ja paikalla tehtäville 
tarkastuksille, jotka liittyvät unionin 
lainsäädännön soveltamisesta johtuvien 
velvoitteiden, sitoumusten ja 
tukikelpoisuusperusteiden noudattamiseen;

(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;
(c) tehtyjen tarkastusten ja tarkistusten sekä 
niiden tulosten raportointia koskevat 
säännöt ja menetelmät;

(c) tehtyjen tarkastusten ja tarkistusten sekä 
niiden tulosten raportointia koskevat 
säännöt ja menetelmät;

(d) viranomaiset, jotka ovat vastuussa
vaatimusten noudattamista koskevien 
tarkastusten tekemisestä, sekä tarkastusten 
sisältö ja suoritustiheys sekä ja pitämisen
vaihe, jossa kyseiset tarkastukset tehdään;

(d) säännöt, jotka liittyvät vaatimusten 
noudattamista koskevien tarkastusten 
tekemisestä vastuussa olevien 
viranomaisten nimeämiseen, tarkastusten 
sisältöön ja suoritustiheyteen sekä kaupan
pitämisen vaiheeseen, jossa kyseiset 
tarkastukset tehdään;

(e) säännöt, jotka koskevat 
tullimenettelyihin liittyvien lisävaatimusten 
vahvistamista erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 450/2008 säädetyn mukaisesti silloin 
kun se on tarpeen järjestelmän 
moitteettoman hallinnon kannalta;

(e) säännöt, jotka koskevat 
tullimenettelyihin liittyvien lisävaatimusten 
vahvistamista erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 450/2008 säädetyn mukaisesti silloin 
kun se on tarpeen järjestelmän 
moitteettoman hallinnon kannalta;

(f) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 38 
artiklassa tarkoitetun hampun osalta 
säännöt, jotka koskevat erityisiä 
valvontatoimenpiteitä sekä 

(f) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
38 artiklassa tarkoitetun hampun osalta 
säännöt, jotka koskevat erityisiä 
valvontatoimenpiteitä sekä 
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tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
määritysmenetelmiä;

tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
määritysmenetelmiä;

(g) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 42 
artiklassa tarkoitetun puuvillan osalta 
hyväksyttyjä toimialakohtaisia 
organisaatioita koskeva 
tarkastusjärjestelmä;

(g) asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
42 artiklassa tarkoitetun puuvillan osalta 
hyväksyttyjä toimialakohtaisia 
organisaatioita koskeva 
tarkastusjärjestelmä;

(h) asetuksessa (EU) N:o sCMO/xxx 
tarkoitetun viinin osalta säännöt pinta-
alojen mittausta varten sekä tarkastusten 
parantamiseksi erityisiin 
rahoitusmenettelyihin sovellettavat 
tarkastukset ja säännöt;

(h) asetuksessa (EU) N:o sCMO/xxx 
tarkoitetun viinin osalta säännöt pinta-
alojen mittausta varten sekä tarkastusten 
parantamiseksi erityisiin 
rahoitusmenettelyihin sovellettavat 
tarkastukset ja säännöt;

(i) testit ja menetelmät tuotteiden 
kelpoisuuden määrittämiseksi julkista 
interventiota tai yksityistä varastointia 
varten sekä tarjouskilpailumenettelyjen 
käyttö julkisen intervention ja yksityisen 
varastoinnin yhteydessä.

(i) testit ja menetelmät tuotteiden 
kelpoisuuden määrittämiseksi julkista 
interventiota tai yksityistä varastointia 
varten sekä tarjouskilpailumenettelyjen 
käyttö näiden yhteydessä.

1 a. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla se 
vahvistaa määräajat, joiden kuluessa 
komission on reagoitava ilmoitukseen 
jäsenvaltion aikeesta vähentää paikalla 
tehtäviä tarkastuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 112 
artiklan 3 kohdassa tai asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [DP], asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[RD] tai asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[sCMO] vastaavassa artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tai asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [DP], asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [RD] tai asetuksen (EU) 
N:o xxx/xxx [sCMO] vastaavassa 
artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 8
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 67–72, 619 
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Ehdotus asetukseksi
65 artikla

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 
kokonaan tai osittain alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä säädettyjä 
tukikelpoisuusperusteita tietyn 
tukijärjestelmän osalta, tuen vastaava osa
peruutetaan kokonaan. 

Erityisesti jos täyttymättä jäävät sellaiset 
tukikelpoisuusperusteet, jotka liittyvät 
laskettavissa oleviin yksikköihin, 
esimerkiksi hehtaareihin tai eläinten 
lukumäärään, tuki peruutetaan kokonaan 
niiden yksiköiden osalta, jotka eivät täytä 
perusteita.
1 a. Jos tuki on kytketty tiettyjen 
sitoumusten täyttämiseen ja todetaan, että 
tuensaaja ei täytä näitä sitoumuksia, 
vastaava tuki peruutetaan kokonaan tai 
osittain.

2. 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.

2. Jos perussopimuksen 289 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä niin 
säädetään eikä delegoiduissa säädöksissä 
vahvistetuista yksityiskohdista muuta 
johdu, jäsenvaltiot voivat myös määrätä 
hallinnollisia 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.

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.

Edellä 1 a kohdassa tarkoitetun 
peruutuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
hallinnollisten seuraamusten kohteena 
olevat määrät suhteutetaan havaitun 
noudattamatta jättämisen luonteeseen,
vakavuuteen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen, ja ääritapauksena voi olla 
sulkeminen kokonaan yhden tai 
useamman kalenterivuoden ajaksi yhden 
tai useamman noudattamatta jättämisen 
kohteena olleen tukijärjestelmän tai 
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tukitoimenpiteen ulkopuolelle. 

2 a. Seuraamusten suhteuttamisessa 
käytetään seuraavia yleisiä perusteita:
– noudattamatta jättämisen "vakavuus" 
riippuu erityisesti sen seurausten 
merkittävyydestä ja etenkin unionin 
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 
peräkkäisen kalenterivuoden aikana, 
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;

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

3. Edellä olevissa kohdissa tarkoitettujen 
peruutusten ja hallinnollisten
seuraamusten kohteena olevat määrät 
peritään takaisin kokonaan.

Or. en

Tarkistus 9
Giovanni La Via
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Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 78, 456, 457

Ehdotus asetukseksi
68 artikla 

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jäljempänä ’yhdennetty järjestelmä’, ja 
ylläpidettävä sitä.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jäljempänä ’yhdennetty järjestelmä’, ja 
ylläpidettävä sitä.

2. Yhdennettyä järjestelmää sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] liitteessä 
I lueteltuihin tukijärjestelmiin sekä 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 22 
artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 29–
32, 34 ja 35 artiklan sekä tarvittaessa 
asetuksen (EU) CR/xxx 28 artiklan 1 
kohdan b alakohdan mukaisesti 
myönnettävään tukeen.

2. Yhdennettyä järjestelmää sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
liitteessä I lueteltuihin tukijärjestelmiin 
sekä asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 
22 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 
29–32, 34 ja 35 artiklan sekä tarvittaessa 
asetuksen (EU) CR/xxx 28 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
myönnettävään tukeen.

Tätä lukua ei kuitenkaan sovelleta 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 29 
artiklan 9 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin eikä myöskään mainitun 
asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisiin toimenpiteisiin siltä 
osin kuin on kyse 
perustamiskustannuksista.

Tätä lukua ei kuitenkaan sovelleta 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [RD] 
29 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin eikä myöskään mainitun 
asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisiin toimenpiteisiin siltä 
osin kuin on kyse 
perustamiskustannuksista.

3. Yhdennettyä järjestelmää sovelletaan 
tarvittavassa laajuudessa myös täydentäviä 
ehtoja koskevaan valvontaan VI osaston 
mukaisesti.

3. Yhdennettyä järjestelmää sovelletaan 
tarvittavassa laajuudessa myös täydentäviä 
ehtoja koskevaan valvontaan VI osaston 
mukaisesti.

3 a. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asianmukaista teknologiaa yhdennettyä 
järjestelmäänsä perustaessaan 
vähentääkseen hallinnollista rasitusta ja 
varmistaakseen, että valvontatoimia 
toteutetaan tehokkaasti. 

Or. en

Tarkistus 10
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 79, 474–477, BUDG 21
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Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta ja 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava, muun 
muassa sähköisiä välineitä käyttäen, 
edellisenä vuonna määritettyjen alojen 
perusteella esitäytetyt lomakkeet ja 
kyseisten alojen sijainnin osoittava 
graafinen aineisto. Jäsenvaltio voi päättää, 
että tukihakemuksessa on ilmoitettava 
ainoastaan muutokset edellisenä vuonna 
jätettyyn tukihakemukseen nähden. 
Asetuksen (EU) N:o DP/xxx V osastossa 
säädetyn pienviljelijöiden tukijärjestelmän 
yhteydessä tämä mahdollisuus on 
annettava kaikille viljelijöille, joihin 
kyseistä järjestelmää sovelletaan.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava, muun 
muassa sähköisiä välineitä käyttäen, 
edellisenä vuonna määritettyjen alojen 
perusteella esitäytetyt lomakkeet ja 
kyseisten alojen sijainnin osoittava 
graafinen aineisto. Jäsenvaltio voi päättää, 
että tukihakemuksessa on ilmoitettava 
ainoastaan muutokset edellisenä vuonna 
jätettyyn tukihakemukseen nähden. 
Asetuksen (EU) N:o DP/xxx V osastossa 
säädetyn pienviljelijöiden tukijärjestelmän 
yhteydessä tämä mahdollisuus on 
annettava kaikille viljelijöille, joihin 
kyseistä järjestelmää sovelletaan.

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

Tarkistus 11
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 80, 81, 483, 484, 487

Ehdotus asetukseksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 61 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden on 
tukikelpoisuusedellytysten todentamiseksi 
tarkastettava tuen soveltaminen 
hallinnollisilla tarkastuksilla 
maksajavirastojen tai niiden valtuuttamien 

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

elinten kautta. Näitä tarkastuksia on 
täydennettävä paikalla tehtävillä 
tarkastuksilla, joiden tarkoituksena on 
seurata tukijärjestelmien määräysten 
noudattamista ja luontaisten riskien 
tasoa.

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

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

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

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

4. Jos tukikelpoisuusedellytykset eivät 
täyty, sovelletaan 65 artiklaa.

4. Jos tukikelpoisuusedellytykset eivät 
täyty, sovelletaan 65 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 12
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 82, 83, 500, 504, 508

Ehdotus asetukseksi
76 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. 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.

Maksut suoritetaan kyseisen ajan kuluessa 
enimmillään kahdessa erässä.

Maksut suoritetaan kyseisen ajan kuluessa 
enimmillään kahdessa erässä.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin maksaa ennen 
joulukuun 1 päivää mutta aikaisintaan 

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

lokakuun 16 päivänä ennakkomaksuja, 
joiden suuruus 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuilla tuilla on enimmillään 
50 prosenttia suorista tuista ja 75 prosenttia 
maaseudun kehittämistuesta.

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

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 jäsenvaltion 
75 artiklan mukaisesti tekemä 
tukikelpoisuusedellytyksiä koskeva 
tarkastus on saatu päätökseen.

2 a. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
kiinnittäen huomiota liian suurien tukien 
maksamisen riskiin päättää maksaa 
enintään 50 prosenttia asetuksen(EU) 
xxx/xxx [DP] III osastossa tarkoitetuista 
sovellettavista tuista ja 75 prosenttia 
68 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
maaseudun kehittämisen yhteydessä 
myönnetyistä tuista sen jälkeen, kun 
61 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
hallinnolliset tarkastukset on saatu 
päätökseen. Maksun prosenttiosuus on 
sama kaikille toimenpiteen tai toimien 
joukon tuensaajille.
2 b. Komissio voi yhden tai useamman 
jäsenvaltion pyynnöstä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, ja jos tarvittavat määrärahat 
talousarviosta ovat käytettävissä, antaa 
luvan maksaa ennakkomaksut ennen 
lokakuun 16 päivää.

Or. en
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Tarkistus 13
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 516

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, mukaan 
luettuina säännöt siitä, kuinka käsitellään 
tietyt tapaukset, joissa tukikelpoisiin 
aloihin sisältyy maisemallisia piirteitä tai 
puita; tukikelpoisuussääntöjen on oltava 
johdonmukaisia ilmastonmuutoksesta ja 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisestä aiheutuviin haasteisiin 
reagoimisen kannalta, ja siksi näissä 
säännöissä ei pitäisi rangaista merkittäviä 
luontoarvoja edistävästä viljelystä tai 
laidunmailla harjoitettavasta 
peltometsäviljelystä eikä heikentää 
ympäristön laatua, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) No xxx/xxx 
[DP] 9 artiklan soveltamista; 
agronomisiin tai ekologisiin syihin 
perustuva joustavuus on sallittava 
jäsenvaltion tai alueen tavanomaisten 
sääntöjen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 14
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 3

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 

Vuosien 2014 ja 2015 osalta täydentävien 
ehtojen sääntöihin sisältyy lisäksi pysyvän 
nurmen ja laitumen säilyttäminen. Unionin 
jäsenvaltioina 1 päivänä tammikuuta 2004 
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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.

olleiden jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vuotta 2003 koskeville pinta-
alatukihakemuksille asetettuna 
määräpäivänä pysyvänä nurmena ja 
laitumena ollut maa pidetään pysyvänä 
nurmena ja laitumena määritellyn ajan. 
Unioniin vuonna 2004 liittyneiden 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivänä toukokuuta 2004 pysyvänä 
nurmena ja laitumena ollut maa pidetään 
pysyvänä nurmena ja laitumena
määritellyn ajan. Bulgarian ja Romanian 
on varmistettava, että 1 päivänä 
tammikuuta 2007 pysyvänä nurmena ja 
laitumena ollut maa pidetään pysyvänä 
nurmena ja laitumena määritellyn ajan.

Jäsenvaltio voi kuitenkin asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa poiketa 
ensimmäisestä alakohdasta, edellyttäen 
että se toteuttaa toimia estääkseen 
pysyvien nurmien ja laidunten 
kokonaisalan merkittävän pienenemisen.

Or. en

Tarkistus 15
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 86, 95, 541, 542, 621

Ehdotus asetukseksi
99 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 91 artiklassa tarkoitettua 
seuraamusta sovelletaan vähentämällä 
kyseiselle tuensaajalle kyseisen 
kalenterivuoden tai kyseisten vuosien 
osalta myönnettyjen ja myönnettävien 92 
artiklassa lueteltujen tukien 
kokonaismäärää tai sulkemalla määrä tuen 
ulkopuolelle.

1. Edellä 91 artiklassa tarkoitettua 
seuraamusta sovelletaan vähentämällä 
kyseiselle tuensaajalle kyseisen 
kalenterivuoden tai kyseisten vuosien 
osalta myönnettyjen ja myönnettävien
92 artiklassa lueteltujen tukien 
kokonaismäärää tai sulkemalla määrä tuen 
ulkopuolelle.

Vähennysten ja poissulkemisten 
laskemiseksi huomioon otetaan havaitun 
noudattamatta jättämisen vakavuus, 

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

jättämisen luonne, vakavuus, laajuus, kesto 
ja toistuvuus sekä 2, 3 ja 4 kohdassa 
vahvistetut perusteet.

2. 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, ja jos kyseessä 
on toistuva noudattamatta jättäminen, 
enintään 15 prosenttia.

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 olisi sen vakavuuden, laajuuden 
ja keston vuoksi pidettävä vähäisenä. 
Vähäisenä ei kuitenkaan pidetä 
noudattamatta jättämistä, josta aiheutuu 
välitön vaara kansanterveydelle tai eläinten 
terveydelle.

Jäsenvaltiot voivat myös perustaa 
varojärjestelmän, jota sovelletaan muihin 
kuin vakaviin noudattamatta jättämisiin. 
Jos jäsenvaltio päättää soveltaa tätä 
vaihtoehtoa, toimivaltaisen viranomaisen 
on lähetettävä tuensaajalle alustava 
varoitus, jossa ilmoitetaan havainnosta ja 
velvoitteesta toteuttaa korjaavia 
toimenpiteitä. Kyseisellä järjestelmällä ei 
ole muuta vaikutusta kuin se, että 
tuensaaja saadaan vastuuseen 
noudattamatta jättämisestä. 
Varoituskirjeen lähettämistä seuraavan 
vuoden aikana toteutetaan asianmukaisia 
tarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että 
noudattamatta jättäminen on korjattu. Jos 
se on korjattu, vähennystä ei sovelleta. 
Jos noudattamatta jättämistä ei ole 
korjattu, sovelletaan takautuvasti 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
vähennystä. Noudattamatta jättämistä, 
josta aiheutuu välitön vaara 
kansanterveydelle tai eläinten terveydelle, 
pidetään kuitenkin aina vakavana.

3. Jos kyseessä on tahallinen
noudattamatta jättäminen, vähennys on 
pääsääntöisesti vähintään 20 prosenttia, ja 

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

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.

4. Vähennysten ja poissulkemisten 
kokonaismäärä ei saa kuitenkaan yhden 
kalenterivuoden osalta ylittää 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
kokonaismäärää.

4. Vähennysten ja poissulkemisten 
kokonaismäärä ei saa kuitenkaan yhden 
kalenterivuoden osalta ylittää 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
kokonaismäärää.

Or. en

Tarkistus 16
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 87, 96, 538, 539

Ehdotus asetukseksi
101 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että varat jaetaan 
oikeutetuille tuensaajille asianmukaisesti, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten yhdenmukaistetun 
laskentaperustan vahvistamiseksi ottaen 
huomioon rahoituskurista johtuvat 
vähennykset.

1. Sen varmistamiseksi, että varat jaetaan 
oikeutetuille tuensaajille asianmukaisesti, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten yhdenmukaistetun 
laskentaperustan vahvistamiseksi ottaen 
huomioon rahoituskurista johtuvat 
vähennykset.

2. Sen varmistamiseksi, että täydentävät 
ehdot pannaan täytäntöön tehokkaalla, 
yhdenmukaisella ja syrjimättömällä tavalla, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti seuraamusten laskemisesta ja 
soveltamisesta.

2. Sen varmistamiseksi, että täydentävät 
ehdot pannaan täytäntöön tehokkaalla, 
riskeihin perustuvalla ja oikeasuhteisella,
yhdenmukaisella ja syrjimättömällä tavalla, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti seuraamusten laskemisesta ja 
soveltamisesta. Näissä delegoiduissa 
säädöksissä annetaan sääntöjä erityisesti 
tapauksista, joissa hallinnollisia 
seuraamuksia ei määrätä noudattamatta 
jättämisestä, joka johtuu liitteessä II 
mainittujen hoitovaatimusten 7 ja 8 
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mukaisten eläinten tunnistamista ja 
rekisteröintiä koskevien järjestelmien 
teknisistä vioista eikä ole tulos kyseisestä 
tuensaajasta suoraan johtuvasta teosta tai 
laiminlyönnistä.

Or. en

Tarkistus 17
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 650–654

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 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 kuukauden keskimääräisen
vaihtokurssin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 18
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 98–101, 665–667, 670 

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan yhteinen seuranta- ja 
arviointikehys yhteisellä 
maatalouspolitiikalla saavutettujen tulosten 
mittaamista varten. Siihen sisällytetään 
kaikki välineet, jotka liittyvät yhteisen 

1. Perustetaan yhteinen seuranta- ja 
arviointikehys yhteisellä 
maatalouspolitiikalla saavutettujen tulosten 
mittaamista varten erityisesti seuraavien 
osalta:
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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.

(a) asetuksessa (EU) N:o DP/xxx säädetyt 
suorat tuet
(b) asetuksessa (EU) N:o CMO/xxx 
säädetyt markkinatoimenpiteet
c) asetuksessa (EU) N:o RD/xxx säädetyt 
maaseudun kehittämistoimenpiteet ja
(d) tässä asetuksessa säädettyjen 
täydentävien ehtojen soveltaminen.

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

Komissio valvoo näitä 
maatalouspolitiikan toimenpiteitä 
jäsenvaltioiden tämän asetuksen 
sääntöjen mukaisesti toimittamien 
raporttien perusteella. Komissio laatii 
monivuotisen arviointisuunnitelman, 
johon kuuluu komission suorittama 
yksittäisten välineiden säännöllinen 
arviointi.

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

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

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

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

b) luonnonvarojen kestävä hoito ja 
ilmastotoimet, jossa keskitytään 
kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon 
monimuotoisuuteen, maaperään ja veteen;

(b) luonnonvarojen kestävä hoito ja 
ilmastotoimet, jossa keskitytään 
kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon 
monimuotoisuuteen, maaperään ja veteen;

(c) tasapainoinen aluekehitys, jossa 
keskitytään maaseudun työllisyyteen ja 
kasvuun sekä köyhyyteen 
maaseutualueilla.

(c) tasapainoinen aluekehitys, jossa 
keskitytään maaseudun työllisyyteen ja 
kasvuun sekä köyhyyteen 
maaseutualueilla.
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Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon 
ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
indikaattoreita. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämän kohdan tehokkaan soveltamisen 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa 111 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä valvonta- ja 
arviointikehyksen sisällöstä ja 
rakenteesta, indikaattorit ja niiden 
laskentamenetelmät mukaan luettuina.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot 
kyseisten toimenpiteiden seurantaa ja 
arviointia varten Komission on otettava 
huomioon tiedon tarpeet ja mahdollisten 
tietolähteiden väliset synergiat ja erityisesti 
niiden käyttö tilastointitarkoituksiin, jos se 
on tarkoituksenmukaista.

3. 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. Komission on otettava huomioon 
tiedon tarpeet ja mahdollisten 
tietolähteiden väliset synergiat ja erityisesti 
niiden käyttö tilastointitarkoituksiin, jos se 
on tarkoituksenmukaista.

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, aiheuttamatta jäsenvaltioille 
tarpeetonta hallinnollista rasitusta, ja 
säännöt tiedon tarpeista ja mahdollisten 
tietolähteiden välisistä synergioista. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

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

Or. en

Tarkistus 19
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 723–725, 770
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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, lukuun 
ottamatta polttamista kasvien terveyden 
tai karsimisjätteen vuoksi

Or. en

Tarkistus 20
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 733–738, 771

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

Tarkistus 21
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 739–744, 772

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 ja 13 artiklan 
1 kohdan a alakohta

Or. en
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Tarkistus 22
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 102, 748 

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.

Or. en

Tarkistus 23
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 112

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta tuensaajat voisivat tulla nykyistä 
tietoisemmiksi yhtäältä 
maatalouskäytäntöjen ja tilanhoidon ja 
toisaalta ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
maan hyvää maatalouskuntoa, 
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevien 
vaatimusten välisestä yhteydestä, on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot perustavat 
kattavan maatilojen neuvontajärjestelmän 
antamaan neuvontaa tuensaajille. 
Neuvontajärjestelmä ei saisi millään tavoin 
vaikuttaa tuensaajien velvollisuuteen ja 
vastuuseen noudattaa edellä mainittuja 
vaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava neuvonnan ja tarkastusten 

(10) Jotta tuensaajat voisivat tulla nykyistä 
tietoisemmiksi yhtäältä 
maatalouskäytäntöjen, tilanhoidon ja 
tilojen riskinhallinnan ja toisaalta 
ympäristöä, ilmastonmuutosta, maan hyvää 
maatalouskuntoa, elintarvikkeiden 
turvallisuutta, kansanterveyttä, eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia ja kasvien 
terveyttä koskevien vaatimusten välisestä 
yhteydestä, on välttämätöntä, että 
jäsenvaltiot perustavat kattavan maatilojen 
neuvontajärjestelmän antamaan neuvontaa 
tuensaajille. Neuvontajärjestelmä ei saisi 
millään tavoin vaikuttaa tuensaajien 
velvollisuuteen ja vastuuseen noudattaa 
edellä mainittuja vaatimuksia. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava 
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pysyminen selvästi erillään toisistaan. neuvonnan ja tarkastusten pysyminen 
selvästi erillään toisistaan.

Or. en

Tarkistus 24
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 113–116, 20–25, 213, 214, 228, 240, 256, 
257, 258

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti. Järjestelmän olisi vielä 
katettava tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun, 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin sekä pienten tilojen
taloudellisen toiminnan kestävään 
kehitykseen.

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat tilatasolla 
sovellettavat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti. Lisäksi järjestelmän
olisi vielä katettava tiettyjä seikkoja, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun, 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin sekä tilojen taloudellisen 
toiminnan ympäristötehokkuuteen ja 
kestävään kehitykseen, mukaan lukien 
maatilojen nykyaikaistamiseen, 
kilpailukyvyn parantamiseen, 
alakohtaiseen yhdentämiseen, 
innovaatioon ja 
markkinasuuntautuneisuuteen, sekä 
kirjanpitoon, yrittäjyyteen ja 
taloudellisten resurssien kestävään 
hallintaan liittyvien periaatteiden 
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edistämiseen ja täytäntöönpanoon.
Jäsenvaltiot voivat sisällyttää 
järjestelmäänsä maatilatoiminnan 
muutosten edistämisen ja niiden 
taloudellisen toiminnan 
monipuolistamisen ja ennaltaehkäisevien 
toimenpiteiden käyttöönoton 
luonnononnettomuuksien, katastrofien 
sekä eläin- ja kasvitautien torjumiseksi 
samoin kuin integroitua torjuntaa ja 
muiden kuin kemiallisten vaihtoehtojen 
käyttöä koskevan neuvonnan.

Or. en

Tarkistus 25
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 276 

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Osallistumisen maatilojen 
neuvontajärjestelmään olisi oltava 
tuensaajille vapaaehtoista. Kaikkien 
tuensaajien, myös niiden, jotka eivät saa 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaista 
tukea, olisi saatava osallistua järjestelmään. 
Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin määritellä 
ensisijaisuusperusteita. Järjestelmän 
luonteen vuoksi on paikallaan, että 
neuvonnan yhteydessä saadut tiedot 
käsitellään luottamuksellisina, paitsi jos 
unionin oikeutta tai kansallisia lakeja on 
rikottu vakavasti. Järjestelmän 
tehokkuuden turvaamiseksi neuvojilla olisi 
oltava asianmukainen pätevyys ja heidän 
olisi saatava säännöllisesti koulutusta.

(12) Osallistumisen maatilojen 
neuvontajärjestelmään olisi oltava 
tuensaajille vapaaehtoista. Kaikkien 
tuensaajien, myös niiden, jotka eivät saa 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaista 
tukea, olisi saatava osallistua järjestelmään. 
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava
määritellä ympäristöön liittyvien, 
taloudellisten ja sosiaalisten kriteerien 
perusteella tuensaajaryhmät, joilla on 
ensisijainen oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Järjestelmän 
luonteen vuoksi on paikallaan, että 
neuvonnan yhteydessä saadut tiedot 
käsitellään luottamuksellisina, paitsi jos 
unionin oikeutta tai kansallisia lakeja on 
rikottu vakavasti. Järjestelmän 
tehokkuuden turvaamiseksi neuvojilla olisi 
oltava asianmukainen pätevyys ja heidän 
olisi saatava säännöllisesti koulutusta.

Or. en
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Tarkistus 26
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 132–135, 516

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen. Niiden olisi 
katettava hallinnollisia tarkastuksia ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä tukien maksuun.

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
oikeasuhtaisten hallinnollisten
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen. Niiden olisi 
katettava hallinnollisia tarkastuksia ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, mukaan lukien 
yleiset periaatteet ja sovellettavat 
arviointiperusteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä tukien maksuun. Jäsenvaltioille 
on annettava voimakkaita kannustimia 
vähentää paikalla tehtävien tarkastusten 
määrää, jos virheiden taso on 
hyväksyttävä, ja tarjottava joustavuutta 
asianomaisen jäsenvaltion tai alueen 
tavanomaisten sääntöjen mukaisesti 
sallien poikkeukset agronomisten, 
ekologisten tai ympäristöä koskevien 
syiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 27
Giovanni La Via
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 138–140
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä.

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
asianmukaista teknologiaa näitä 
järjestelmiä perustaessaan vähentääkseen
hallinnollista rasitusta ja varmistaakseen, 
että valvonta on tehokasta.

Or. en


