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***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)
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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0628),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0341/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 8. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon alueiden komitean 4. toukokuuta 2012 antaman lausunnon3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
aluekehitysvaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan 
ja budjettivaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjän kannalta vain ohjeellinen ja että sitä ei voida vahvistaa ennen kuin ehdotuksesta 
asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 on päästy 
sopimukseen; 

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tiettyjen tämän asetuksen muiden kuin 
olennaisten osien täydentämistä ja 
muuttamista varten komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavista: maksajavirastojen ja 
koordinointielinten hyväksyntä, maatilojen 
neuvontajärjestelmän sisältö, unionin 
talousarviosta julkisen intervention 
yhteydessä rahoitettavat toimenpiteet ja 
toimien arvon määrittäminen julkisen 
intervention yhteydessä, jäsenvaltioille 
maksettavien korvausten vähennykset ja 
keskeytykset, rahastojen menojen ja tulojen 
välinen tasoitus, saamisten takaisinperintä, 
tuensaajiin tukikelpoisuusehtojen jäädessä 
täyttymättä sovellettavat seuraamukset, 
vakuuksia sekä yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa koskevat 
säännöt, toimien tarkastuksesta poissuljetut 
toimenpiteet, täydentävien ehtojen 
yhteydessä sovellettavat seuraamukset, 
pysyvän nurmen säilyttämistä koskevat 
säännöt, euroalueeseen kuulumattomissa 
jäsenvaltioissa käytettävää valuuttakurssia 
ja sen määräytymisperustetta koskevat 
säännöt sekä yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden 
yhteisen arviointikehyksen sisältö. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijoiden 
kuulemiset. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(3) Tiettyjen tämän asetuksen muiden kuin 
olennaisten osien täydentämistä ja 
muuttamista varten komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavista: maksajavirastojen ja 
koordinointielinten hyväksyntä, maatilojen 
neuvontajärjestelmän sisältö, unionin 
talousarviosta julkisen intervention 
yhteydessä rahoitettavat toimenpiteet ja 
toimien arvon määrittäminen julkisen 
intervention yhteydessä, jäsenvaltioille 
maksettavien korvausten vähennykset ja 
keskeytykset, rahastojen menojen ja tulojen 
välinen tasoitus, saamisten takaisinperintä, 
tuensaajiin tukikelpoisuusehtojen jäädessä 
täyttymättä sovellettavat hallinnolliset 
seuraamukset, vakuuksia sekä yhdennetyn 
hallinto- ja valvontajärjestelmän toimintaa 
koskevat säännöt, toimien tarkastuksesta 
poissuljetut toimenpiteet, täydentävien 
ehtojen yhteydessä sovellettavat 
seuraamukset, pysyvän nurmen ja 
laitumen säilyttämistä koskevat säännöt, 
euroalueeseen kuulumattomissa 
jäsenvaltioissa käytettävää valuuttakurssia 
ja sen määräytymisperustetta koskevat 
säännöt sekä yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden 
yhteisen arviointikehyksen sisältö. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijoiden 
kuulemiset. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
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asianmukaisesti.
(Nämä kaksi muutosta eli "seuraamuksen" 
korvaaminen "hallinnollisella 
seuraamuksella" ja "pysyvän nurmen" 
korvaaminen "pysyvällä nurmella ja 
laitumella" tehdään kaikkialle tekstiin. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
tarvittaessa poikkeuksista, joita 
sovelletaan ylivoimaisten esteiden ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden 
tapauksessa. Maatalouteen liittyvissä 
asetuksissa ylivoimaisen esteen käsite olisi 
tulkittava unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Asetuksen (EY, Euratom) N:o 
2988/95 ohella tässä asetuksessa olisi 
säädettävä yksityiskohtaisemmista 
säännöksistä, jotka koskevat 
säännönvastaisuuksia yhteisen 
maatalouspolitiikan alalla. Sellaisen 
tuensaajan, joka vastaanottaa tukea 
täyttämättä tukikelpoisuusperusteita tai 
tuen myöntämisen edellytyksiin liittyviä 
sitoumuksia, olisi tulkittava saaneen 
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etuuksia väärin perustein. Tällaiset 
etuudet on peruutettava asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 2988/95 4 artiklan 
mukaisesti. Sen estämiseksi, että 
tuensaajat eivät noudattaisi vaatimuksia, 
olisi sovellettava asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2988/95 5 artiklassa tarkoitettuja 
hallinnollisia seuraamuksia tukien 
vähennysten tai tuen ulkopuolelle 
jättämisten muodossa erityisesti 
tilanteissa, joissa väärinkäytökset ovat 
tahallisia tai huolimattomuudesta 
johtuvia. Kyseiset hallinnolliset 
seuraamukset saattavat vaikuttaa tukiin, 
joiden osalta tukikelpoisuusehdot tai 
sitoumukset täyttyvät. On kuitenkin 
tärkeää, että (suoria tukia koskevan) 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx III osaston 
2 lukuun liittyvien väärinkäytösten 
tapauksessa tukien peruutusten ja 
vähennysten kokonaismäärä ei saa ylittää 
siinä luvussa tarkoitettujen tukien 
määrää.

Or. en

Perustelu

Olisi selitettävä asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 ja tämän asetuksen 65 artiklan välinen 
yhteys.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla, ja 
taattava viljelijöiden tasavertainen kohtelu. 

(53) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla, ja 
taattava viljelijöiden tasavertainen kohtelu. 
Komission olisi annettava ohjeita eläinten 
tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvistä 
täydentäviä ehtoja koskevista säännöistä, 
ja näiden olisi oltava tarvittaessa joustavia 
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tilatasolla, jotta voidaan löytää tasapaino 
sen välillä, että säilytetään lainsäädännön 
henki ja sovelletaan oikeasuhteisia 
hallinnollisia seuraamuksia ainoastaan 
silloin, kun noudattamatta jättäminen 
johtuu suoraan ja yksiselitteisesti 
tuensaajista, erityisesti käytettävän 
teknologian toistuvista vioista. 

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön vasta sitten, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet. 
Direktiivin mukaan vaatimuksia on 
sovellettava tilatasolla viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2013.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Yhteisön politiikan puitteista 
torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 

Poistetaan.
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neuvoston direktiivin 2009/128/EY 
säännökset voidaan ottaa käyttöön vasta 
sitten, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 
panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet. 
Direktiivin mukaan vaatimuksia aletaan 
soveltaa tilatasolla asteittain aikataulun 
mukaisesti, ja erityisesti integroidun 
torjunnan yleisiä periaatteita sovelletaan 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. it

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] 4 artiklassa 
annettuja 'viljelijän', 'maataloustoiminnan', 
'maatalousmaan' ja 'tilan' määritelmiä, 
jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

1. Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen 
(EU) N:o xxx/xxx [DP] 4 artiklassa 
annettuja 'viljelijän', 'maataloustoiminnan' 
ja 'maatalousmaan' määritelmiä.

Or. it

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen 
(EU) xxx/xxx[DP] 4 artiklassa 
vahvistettua 'tilan' määritelmää, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta VI osastossa 
olevan 91 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa 'alakohtaisella 
maatalouslainsäädännöllä' tarkoitetaan 
perussopimuksen 43 artiklan mukaisesti 
yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä 
mahdollisesti hyväksyttyjä sovellettavia 
säädöksiä sekä tapauksen mukaan näiden 
säädösten perusteella mahdollisesti 
annettuja delegoituja säädöksiä tai 
täytäntöönpanosäädöksiä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [DP], asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[sCMO] ja asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[RD] yhteydessä käytetyt 'ylivoimainen 
este' ja 'poikkeukselliset olosuhteet' 
voidaan hyväksyä erityisesti seuraavissa 
tilanteissa:

2. Tässä asetuksessa asetuksen (EU) N:o 
xxx/xxx [DP], asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[sCMO] ja asetuksen (EU) N:o xxx/xxx 
[RD] yhteydessä käytetyt 'ylivoimainen 
este' ja 'poikkeukselliset olosuhteet' 
voidaan hyväksyä erityisesti esimerkiksi 
seuraavissa tilanteissa:

Or. it
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kasvitauti, joka vahingoittaa 
tuensaajan koko viljelmiä tai osaa niistä; 

Or. it

Perustelu

Komissio ehdottaa avointa luetteloa, jota arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta siinä ei viitata 
kasvitauteihin, vaikka niitä esiintyy tiloilla usein. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta voidaan rahoittaa 
suoraan komission aloitteesta ja/tai 
komission lukuun yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi tarvittavia valmistelu- ja 
seurantatoimia, hallinnollisen ja teknisen 
avun toimia sekä arviointi- ja 
tarkastustoimia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden 
viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 
4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa 

1. Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden 
viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat
kaikkien sekä 4 artiklan 1 kohdassa että
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tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja 
valvonnasta.

5 artiklassa tarkoitettujen menojen 
hallinnoinnista ja valvonnasta.

Or. it

Perustelu

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on vastattava molempien pilareiden hallinnoinnista. 
Nykyisillä hallinnointijärjestelyillä ei ole onnistuttu tekemään tuen maksamisesta yhtään 
tehokkaampaa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaisesta 
toiminnasta, tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamisesta;

(b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaisesta 
toiminnasta mitattavissa olevien 
suoritusarvojen perusteella, tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamisesta;

Or. it

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jos maksajavirastoja hyväksytään 
enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on 
nimettävä elin, jäljempänä 
'koordinointielin', jolle se antaa tehtäväksi

Jos maksajavirastoja hyväksytään 
jäsenvaltion perustuslaillisen järjestyksen 
vuoksi enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on 
nimettävä elin, jäljempänä 
'koordinointielin', jolle se antaa tehtäväksi

Or. it
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) julkiseen interventioon liittyviä 
maksajavirastojen velvoitteita ja hallinto-
ja valvontavastuiden sisältöä; 

Or. it

Perustelu

Maksajavirastojen velvoitteet ja niiden velvoitteiden sisältö olisi vahvistettava delegoiduilla 
säädöksillä, ei täytäntöönpanosäädöksillä. 

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) julkiseen interventioon liittyviä 
maksajavirastojen velvoitteita ja hallinto-
ja valvontavastuiden sisältöä;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Maksajavirastojen velvoitteet ja niiden velvoitteiden sisältö olisi vahvistettava delegoiduilla 
säädöksillä, ei täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Todentamisviranomainen on 
jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 

1. Todentamisviranomainen on 
jäsenvaltion julkista hankintamenettelyä 
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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.

noudattaen valitsema julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tarkastussuositusten mukaisesti laaditun
lausunnon tilinpäätöstietojen
täydellisyydestä, täsmällisyydestä ja 
todenperäisyydestä, käyttöön otettujen
valvontajärjestelmien asianmukaisesta 
toiminnasta sekä tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta. Lausunnosta on 
käytävä ilmi muun muassa, epäilläänkö 
7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa hallinnollisessa 
vahvistuslausumassa esitettyjä 
näkemyksiä. 

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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, niiden 
erityistehtävistä tarkastukset mukaan 
luettuina sekä todistuksista ja 
kertomuksista oheisasiakirjoineen, jotka 
niiden on laadittava.

Or. it

Perustelu

Tarkistus noudattaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kantaa 
(A7-0209/2011, 25. toukokuuta 2011), kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

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 koskevaa neuvontaa, 
jäljempänä 'maatilojen 
neuvontajärjestelmä', ja jota hoitaa yksi tai 
useampi valittu elin. Valitut elimet voivat 
olla julkisia ja/tai yksityisiä.

Or. it

Perustelu

Horisontaalista toissijaisuutta koskevan periaatteen mukaisesti neuvontapalveluja voivat 
tarjota julkisten viranomaisten lisäksi myös yksityiset elimet, jotka toimivat YMP:n mukaisten 
tukien antamiseen liittyvissä tehtävissä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tämän alakohdan olisi oltava vapaaehtoinen, joten se on siirretty 3 kohtaan.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys kaikkien maaseudun 
kehittämisohjelmissa toteutettavien 
toimien mukaisesti, mukaan lukien 
maatilojen nykyaikaistaminen, 
kilpailukyvyn parantaminen, 
alakohtainen yhdentäminen, innovaatio 
ja markkinasuuntautuneisuus;

Or. it

Perustelu

Maatalouden neuvontapalveluja olisi edistettävä, jotta voidaan saavuttaa yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteet, erityisesti ne, jotka koskevat paikallistason toimia maaseudun 
kehittämisen ohjelmien yhteydessä. Tämä on toteutettava tietoon perustuvan talouden 
laajentamisen (tutkimus – neuvonta – koulutus – markkinat) mukaisesti, ja erityisesti on 
laajennettava neuvontapalvelujen käsitettä niin, etteivät ne keskity ainoastaan täydentäviin 
ehtoihin ja pakollisiin toimenpiteisiin, kuten nykyään, vaan niillä tuetaan 
kunnianhimoisempia ja innovatiivisempia yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 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.

Or. it

Perustelu

Tämän alakohdan olisi oltava vapaaehtoinen, joten se on siirretty 3 kohtaan.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
maatilojen neuvontajärjestelmässä
toimivilla neuvojilla on riittävä pätevyys ja 
että heitä koulutetaan säännöllisesti.

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
maatilojen neuvontajärjestelmässä 
toimivilla neuvojilla on riittävä pätevyys ja 
että he käyvät säännöllisesti
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täydennyskoulutuksessa.

Or. it

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on toimitettava tuensaajalle luettelo
nimetyistä elimistä, tapauksen mukaan 
sähköisesti.

3. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on toimitettava mahdolliselle tuensaajalle 
luettelo valituista elimistä, tapauksen 
mukaan sähköisesti.

Or. it

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maatilojen neuvontajärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 111 artiklan 
mukaisesti säännöksistä, joiden 
tarkoituksena on saattaa järjestelmä täysin 
toimintavalmiiksi. Kyseiset säännökset 
voivat koskea esimerkiksi perusteita, 
joiden mukaan määräytyy viljelijöiden 
oikeus käyttää järjestelmää.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
maatilojen neuvontajärjestelmän 
yhdenmukaista täytäntöönpanoa varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tämän kohdan soveltamisala on liian laaja, ja on olemassa vaara, että ne sekoitetaan 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
19 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Hallinto- ja henkilöstökustannuksista 
jäsenvaltioille ja maataloustukirahaston 
tukea saaville tuensaajille aiheutuvia 
menoja ei rahoiteta
maataloustukirahastosta.

Hallinto- ja henkilöstökustannuksista 
jäsenvaltioille ja maataloustukirahaston 
tukea saaville tuensaajille aiheutuvia 
menoja ei voida rahoittaa 
maataloustukirahastosta.

Or. it

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 6 artiklan c alakohdan 1. Edellä olevan 6 artiklan c alakohdan 
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mukaisesti rahoitettavien toimenpiteiden 
tarkoituksena on antaa komissiolle välineet 
hallinnoida unionin maatalousmarkkinoita 
globaalissa toimintaympäristössä, turvata 
maatalousmaata ja viljelmien tilaa koskeva 
taloudellinen seuranta arvioiden 
mahdollistamiseksi erityisesti tuotosten ja 
maataloustuotannon osalta, asettaa kyseiset 
arviot saataville kansainvälisissä 
yhteyksissä, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien järjestöjen tai muiden 
kansainvälisten elinten koordinoimissa 
aloitteissa, lisätä maailmanmarkkinoiden 
avoimuutta ja turvata maatalouden 
meteorologisen järjestelmän tekninen
kehitys.

mukaisesti rahoitettavien toimenpiteiden 
tarkoituksena on antaa komissiolle välineet 
hallinnoida unionin maatalousmarkkinoita 
globaalissa toimintaympäristössä, turvata 
maatalousmaata ja viljelmien tilaa koskeva 
taloudellinen seuranta arvioiden 
mahdollistamiseksi erityisesti tuotosten ja 
maataloustuotannon osalta, asettaa kyseiset 
arviot saataville kansainvälisissä 
yhteyksissä, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien järjestöjen tai muiden 
kansainvälisten elinten koordinoimissa 
aloitteissa, lisätä maailmanmarkkinoiden 
avoimuutta ja turvata maatalouden 
meteorologisen järjestelmän kehitys.

Or. it

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa komission ehdottamissa ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston, 
neuvoston tai komission antamissa 
maataloustukirahaston talousarvioon 
vaikuttavissa säädöksissä on noudatettava 
16 artiklassa tarkoitettua määrää.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee mukautusta koskevan 
ehdotuksen viimeistään sen 

2. Komissio tekee mukautusta koskevan 
ehdotuksen viimeistään sen 
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kalenterivuoden maaliskuun 31 päivänä, 
jota 1 kohdassa tarkoitettu mukautus 
koskee, ja neuvosto päättää mukautuksesta 
viimeistään kyseisen kalenterivuoden 
kesäkuun 30 päivänä.

kalenterivuoden maaliskuun 31 päivänä, 
jota 1 kohdassa tarkoitettu mukautus 
koskee, ja neuvosto ja Euroopan 
parlamentti päättävät mukautuksesta 
viimeistään kyseisen kalenterivuoden 
kesäkuun 30 päivänä.

Or. it

Perustelu

Tarkistus noudattaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kantaa 
(A7-0209/2011, 25. toukokuuta 2011), kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jonakin vuonna mukautusastetta ei 
ole vahvistettu kesäkuun 30 päivään 
mennessä, komissio vahvistaa sen 
täytäntöönpanosäädöksellä ja ilmoittaa 
asiasta viipymättä neuvostolle. Tällainen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
noudattaen 112 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.

3. Jos jonakin vuonna mukautusastetta ei 
ole vahvistettu kesäkuun 30 päivään 
mennessä, komissio vahvistaa sen 
täytäntöönpanosäädöksellä ja ilmoittaa 
asiasta viipymättä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille. Tällainen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
noudattaen 112 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.

Or. it

Perustelu

Tarkistus noudattaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kantaa 
(A7-0209/2011, 25. toukokuuta 2011), kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Joulukuun 1 päivään asti neuvosto voi 
komission ehdotuksesta, jonka tämä tekee 
käytettävissään olevien uusien tietojen 
perusteella, mukauttaa 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti vahvistettua suorien tukien 
mukautusastetta.

4. Jos 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tekemisen jälkeen saadaan 
uusia oleellisia tietoja, komissio voi
joulukuun 1 päivään asti näiden tietojen 
perusteella mukauttaa 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti vahvistettua suorien tukien 
mukautusastetta
täytäntöönpanosäädöksillä ja käyttämättä 
kumpaakaan 112 artiklan 2 tai 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

Or. it

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ennen tämän artiklan soveltamista on 
ensin otettava huomioon määrä, jonka 
budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt
budjettiasioista ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen
14 kohdassa tarkoitettua maatalousalan
kriisivarausta varten.

6. Ennen 2 kohdassa tarkoitetun 
ehdotuksen esittämistä komissio 
määrittää, täyttyvätkö budjettiasioista ja 
moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen
14 kohdassa tarkoitetun maatalousalan
kriisivarauksen käyttöön ottamisen ehdot, 
ja jos ne täyttyvät, se esittää tätä koskevan 
ehdotuksen.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että budjettikuria ei käytetä korvaamaan 
kriisivarausta, kun yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen 159 artiklassa 
tarkoitettuihin menoihin joudutaan käyttämään odotettua enemmän poikkeuksellisen 
markkinatilanteen takia.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos varainhoitovuoden n 
talousarvioesitystä laadittaessa ilmenee, 
että 16 artiklassa tarkoitettu määrä uhkaa 
ylittyä varainhoitovuonna n, komissio 
ehdottaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tai neuvostolle toimenpiteitä, 
joita kyseisen määrän noudattamiseksi 
tarvitaan.

2. Jos varainhoitovuoden n 
talousarvioesitystä laadittaessa ilmenee, 
että 16 artiklassa tarkoitettu määrä uhkaa 
ylittyä varainhoitovuonna n, komissio 
ehdottaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimenpiteitä, joita kyseisen 
määrän noudattamiseksi tarvitaan.

Or. it

Perustelu

Tarkistus noudattaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kantaa 
(A7-0209/2011, 25. toukokuuta 2011), kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio milloin tahansa katsoo, että 
16 artiklassa tarkoitettu määrä uhkaa 
ylittyä, eikä sen ole mahdollista toteuttaa 
oman toimivaltansa puitteissa riittäviä 
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi, se 
ehdottaa muita toimenpiteitä kyseisen 
määrän noudattamisen varmistamiseksi.
Toimenpiteet hyväksyy neuvosto 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
perusteella, tai Euroopan parlamentti ja 
neuvosto hyväksyvät ne perussopimuksen 
43 artiklan 2 kohdan perusteella.

3. Jos komissio milloin tahansa katsoo, että 
16 artiklassa tarkoitettu määrä uhkaa 
ylittyä, eikä sen ole mahdollista toteuttaa 
oman toimivaltansa puitteissa riittäviä 
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi, se 
ehdottaa muita toimenpiteitä kyseisen 
määrän noudattamisen varmistamiseksi.
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät toimenpiteet perussopimuksen 
43 artiklan 2 kohdan perusteella.

Or. it
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Perustelu

Tarkistus noudattaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kantaa 
(A7-0209/2011, 25. toukokuuta 2011), kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahastosta rahoitettaviin 
menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o RD/xxx 30 artiklan 2 kohdan mukaista 
tukikelpoisuutta.

Maaseuturahastosta rahoitettaviin 
menoihin ei saa osoittaa EU:n 
talousarviosta muuta rahoitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o RD/xxx 29 ja 30 artiklan mukaista 
tukikelpoisuutta.

Or. it

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan. 
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 7 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan. 
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. it
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot, jotka esittävät useita 
maaseudun kehittämisohjelmia siksi, että 
ne ovat hallitusmuodoltaan liittovaltioita, 
voivat kompensoida määrät, jotka ovat 
käyttämättä yhtä tai useampaa 
maaseudun kehittämisohjelmaa koskevan 
talousarviositoumuksen tekemistä 
seuraavan toisen vuoden joulukuun 
31 päivään mennessä, muiden maaseudun 
kehittämisohjelmien yhteydessä tämän 
päivämäärän jälkeen käytetyillä määrillä. 
Tämän kompensoimisen jälkeen 
mahdollisesti vielä sitomattomat määrät 
vähennetään suhteellisesti niiltä 
maaseudun kehittämisohjelmilta, joiden 
kohdalla määriä on jäänyt käyttämättä. 

Or. it

Perustelu

Tarkistus noudattaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kantaa 
(A7-0209/2011, 25. toukokuuta 2011), kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin. Tämä periaate on oleellinen sen varmistamiseksi, että niitä valtioita, jotka ovat 
hallitusmuodoltaan liittovaltioita, ei rangaista: niiden annetaan soveltaa sitoumusten 
vapauttamista koskevaa sääntöä menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja ajan säästämiseksi.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 

Kun alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot 61 artiklan mukaisesti 
suoritettujen tarkastusten lukumääristä ja 
tarkastusten tuloksista ja kun jäsenvaltio 



PR\894822FI.doc 27/60 PE483.834v01-00

FI

komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut tai 
35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, joiden 
osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

ylittää tämän määräajan, komissio voi 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja 
ottaen huomioon viipeen keston sekä 
noudattaen 48 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti hyväksymiään 
yksityiskohtaisia sääntöjä keskeyttää 
sellaiset 18 artiklassa tarkoitetut 
kuukausimaksut tai 35 artiklassa tarkoitetut 
välimaksut, joiden osalta tarvittavia 
tilastotietoja ei ole lähetetty ajoissa.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkoituksena on tarjota yhtenäistä, 
objektiivista ja kokonaisvaltaista tietoa niin 
unionissa kuin sen ulkopuolella kattavan 
kuvan antamiseksi maatalouspolitiikasta.

Tarkoituksena on tarjota yhtenäistä, 
objektiivista ja kokonaisvaltaista tietoa niin 
unionissa kuin sen ulkopuolella 
täsmällisen kattavan kuvan antamiseksi 
maatalouspolitiikasta.

Or. it

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi säätää 
täytäntöönpanosäädöksillä tarkemmin
46 artiklassa tarkoitetusta velvoitteesta
sekä erityisedellytyksistä, joita sovelletaan 
maksajavirastojen kirjanpidossa 
ilmoitettaviin tietoihin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan tarkemmin
46 artiklassa tarkoitettu velvoite sekä
erityisedellytykset, joita sovelletaan 
maksajavirastojen kirjanpidossa 
ilmoitettaviin tietoihin.
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Or. it

Perustelu

46 artiklassa vahvistettua velvoitetta olisi täydennettävä delegoiduilla säädöksillä. 

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
jäsenvaltioiden suorittamaa 42 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun viivästyskoron 
maksamista tuensaajille koskevat 
säännöt.

Or. it

Perustelu

42 artiklan 2 kohdassa vahvistettua velvoitetta olisi täydennettävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden suorittamaa 
42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
viivästyskoron maksamista tuensaajille 
koskevat säännöt.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

42 artiklan 2 kohdassa vahvistettua velvoitetta olisi täydennettävä delegoiduilla säädöksillä. 
Tämä alakohta siirretään 48 artiklan 6 a kohtaan – delegoitu säädös. 
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ilmoittaa paikalla tehtävästä 
tarkastuksesta hyvissä ajoin etukäteen 
jäsenvaltiolle, jota tarkastus koskee, tai 
jäsenvaltiolle, jonka alueella tarkastus 
tehdään. Asianomaisen jäsenvaltion 
virkamiehet saavat osallistua näihin 
tarkastuksiin.

2. Komissio ilmoittaa paikalla tehtävästä 
tarkastuksesta hyvissä ajoin etukäteen 
jäsenvaltiolle, jota tarkastus koskee, tai 
jäsenvaltiolle, jonka alueella tarkastus 
tehdään, ja se sovittaa tarkastukset yhteen, 
jotta voitaisiin vähentää 
maksajavirastoille mahdollisesti 
aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia. 
Asianomaisen jäsenvaltion virkamiehet 
saavat osallistua näihin tarkastuksiin. 

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
säilytettävä suoritettuja maksuja koskevat 
tositteet ja unionin lainsäädännössä 
säädettyjen hallinnollisten ja fyysisten 
tarkastusten tekemiseen liittyvät asiakirjat 
ja annettava asiakirjat ja tiedot komission 
käyttöön.

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
säilytettävä suoritettuja maksuja koskevat 
tositteet ja unionin lainsäädännössä 
säädettyjen hallinnollisten ja fyysisten 
tarkastusten tekemiseen liittyvät asiakirjat 
ja annettava asiakirjat ja tiedot komission 
käyttöön. Kyseiset asiakirjat voidaan 
säilyttää sähköisessä muodossa.

Or. it
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
seuraavista:

Siirretään komissiolle valta antaa
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan säännöt 
seuraavista:

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ehdot, joiden mukaisesti 51 artiklan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
asiakirjojen sähköinen tallennus on 
hoidettava, mukaan lukien 
tallennusmuoto ja sen kesto.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät määrät todetun 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuuden perusteella. Se ottaa tällöin 
asianmukaisesti huomioon rikkomuksen ja 
unionille aiheutuneen taloudellisen 
vahingon laadun ja vakavuuden.

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät määrät todetun 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuuden perusteella. Se ottaa tällöin 
asianmukaisesti huomioon rikkomuksen 
laadun ja vakavuuden.

Or. it

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei sopimukseen päästä, jäsenvaltio voi 
pyytää menettelyn aloittamista molempien 
osapuolten kantojen sovittamiseksi yhteen 
neljän kuukauden kuluessa. Menettelyn 
tuloksesta toimitetaan komissiolle 
kertomus, jonka se tutkii ennen 
mahdollisen päätöksen tekemistä 
rahoituksen epäämisestä.

Jollei sopimukseen päästä, jäsenvaltio voi 
pyytää menettelyn aloittamista molempien 
osapuolten kantojen sovittamiseksi yhteen 
neljän kuukauden kuluessa. Menettelyn 
tuloksesta toimitetaan komissiolle 
kertomus, jonka se ottaa huomioon ennen 
mahdollisen päätöksen tekemistä 
rahoituksen epäämisestä.

Or. it

Perustelu

Annetaan sovitteluelimelle enemmän vaikutusvaltaa sääntöjenmukaisuuden tarkastamisen 
yhteydessä. 
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komission on vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksillä 
täytäntöönpanosäännöt seuraavista:

Siirretään komissiolle valta antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan tilien 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn eri 
vaiheiden tavoitteet, osapuolten tehtävät 
ja vastuualueet sekä säännöt seuraavista:

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
112 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 56

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 

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun
sääntöjenvastaisuus tai laiminlyönti on 
dokumentoitu ensimmäisen kerran 
valvontakertomuksessa tai vastaavassa 
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maksajaviraston velallisluettelossa. asiakirjassa, tai tapauksen mukaan siitä, 
kun maksajavirasto tai takaisinperinnästä 
vastaava elin on vastaanottanut kyseisen 
kertomuksen tai vastaavan asiakirjan. 
Vastaavat määrät on ilmoitettava samalla
maksajaviraston velallisluettelossa.

Or. en

Perustelu

Termi 'ensimmäinen merkki' on liian heikko ja saattaisi aiheuttaa ongelmia 
täytäntöönpanossa.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä 
10 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Kun jäsenvaltio palauttaa varoja unionin 
talousarvioon ensimmäisen kohdan 
mukaisesti, se voi pidättää niistä 
20 prosenttia kiinteämääräisinä 
takaisinperintäkuluina lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sääntöjenvastaisuus tai 
laiminlyönti johtuu jäsenvaltion omista 
hallintoviranomaisista tai muista virallisista 
elimistä.

Or. it

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava tehokas 
hallinto- ja valvontajärjestelmä 
varmistaakseen unionin tukijärjestelmiä 
säätelevän lainsäädännön noudattamisen.

2. Jäsenvaltioiden on perustettava tehokas, 
oikeasuhteinen ja riskeihin perustuva
hallinto- ja valvontajärjestelmä 
varmistaakseen unionin tukijärjestelmiä 
säätelevän lainsäädännön noudattamisen.
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Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan yhdenmukaisen
soveltamisen varmistamiseksi.

Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan tavoitteiden 
asianmukaisen ja tehokkaan soveltamisen 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa 111 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla asetetaan 
jäsenvaltioille erityisiä velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden 60 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustamaan järjestelmään on 
sisällyttävä, jollei ei toisin säädetä, kaikille 
tukihakemuksille järjestelmällisesti 

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

järjestelmällisesti tehtävät hallinnolliset 
tarkastukset, joita täydennetään paikalla 
tehtävillä tarkastuksilla.

Or. it

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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;
– tarkastukset suorittavien kansallisten 
viranomaisten luotettavuus; 
– vapaaehtoinen osallistuminen 
tunnustettujen kansainvälisten 
standardien perusteella varmennettuihin 
hallintojärjestelmiin.

Or. it

Perustelu

On tärkeää mainita nimeltä muutama niistä tekijöistä, jotka on otettava huomioon 
tarkastusten suhteellisuuden varmistamiseksi.
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat vähentää paikan 
päällä tehtävien tarkastusten lukumäärää, 
jos virheiden määrä on hyväksyttävällä 
tasolla ja käyttöön otetut hallinto- ja 
valvontajärjestelmät toimivat 
asianmukaisesti. Komissio antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan tarkat 
edellytykset ja säännöt, joita 
jäsenvaltioiden on sovellettava. Siirretään 
komissiolle lisäksi valta antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
tehokkaaseen riskienhallintaan 
tarvittavien paikalla tehtävien 
tarkastusten vähimmäismäärä sekä 
edellytykset, joiden perusteella 
jäsenvaltioiden on lisättävä kyseisten 
tarkastusten määrää.

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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 
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säädöksiä 111 artiklan mukaisesti.
(a) säännöt tilanteista, joissa tuensaajat 
tai heidän edustajansa estävät 
tarkastusten suorittamisen; 
(b) 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;
(c) tehtyjen tarkastusten ja tarkistusten 
sekä niiden tulosten raportointia koskevat 
säännöt ja menetelmät;
(d) säännöt, jotka liittyvät vaatimusten 
noudattamista koskevien tarkastusten 
tekemisestä vastuussa olevien 
viranomaisten nimeämiseen, tarkastusten 
sisältöön ja suoritustiheyteen sekä kaupan 
pitämisen vaiheeseen, jossa kyseiset 
tarkastukset on tehtävä;
(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 
tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
määritysmenetelmiä;
(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-
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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 näiden yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos todetaan, ettei tuensaaja täytä
kokonaan tai osittain alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä säädettyjä 
tukikelpoisuusperusteita tietyn 
tukijärjestelmän osalta, tuen vastaava osa, 
joka ei täytä perusteita, peruutetaan 
kokonaan.

Or. en

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

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. 

Or. en
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos tuki on kytketty tiettyjen 
sitoumusten täyttämiseen ja todetaan, että 
tuensaaja ei täytä näitä sitoumuksia, 
asianomainen tuki peruutetaan kokonaan 
tai osittain.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella 1 kohta jaetaan kahdeksi kohdaksi, joista toisessa säädetään 
tukikelpoisuusehtojen täyttämättä jättämisestä ja toisessa sitoumusten täyttämättä 
jättämisestä, sillä seuraukset ovat erilaiset näissä tapauksissa. 

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että seuraamusten määräämistä koskevasta periaatteesta voidaan säätää 
ainoastaan säädöksissä (tämä termi kattaa SEUT:n 289 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
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ainoastaan tavallisen tai erityisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti hyväksytyt säädökset) 
ja että kyseisten seuraamusten soveltamista koskevia yksityiskohtia voidaan sitten vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tai delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. 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.

2. Hallinnollisten seuraamusten
ääritapauksena voi olla sulkeminen 
kokonaan yhden tai useamman 
tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen 
ulkopuolelle yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajaksi.

Or. en

Perustelu

Suhteellisuusperiaatetta (jonka mukaisesti seuraamus määräytyy vakavuuden jne. perusteella) 
olisi sovellettava paitsi 2 kohdan mukaisesti määrättyjen seuraamusten myös 1 a kohdassa 
tarkoitettujen peruutusten yhteydessä.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 a kohdassa tarkoitetun 
peruutuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
hallinnollisten seuraamusten kohteena 
olevat määrät suhteutetaan havaitun 
noudattamatta jättämisen vakavuuteen, 
laajuuteen, kestoon ja toistuvuuteen.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
65 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

65 a artikla
Ilmaston ja ympäristön kannalta 

suotuisten maatalouskäytäntöjen tukien 
peruutukset ja vähennykset 

Ellei 65 artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan mukaisesti (suoria tukia 
koskevan) asetuksen ... III osaston 
2 luvussa tarkoitettujen velvoitteiden 
noudattamatta jättämisen vuoksi tehtyjen 
peruutusten ja vähennysten määrä ei saa 
ylittää siinä luvussa tarkoitetun tuen 
määrää.

Or. en

Perustelu

Suoria tukia koskevan asetuksen III osaston 2 luvussa tarkoitetut vihreät tuet olisi erotettava 
selkeästi perustuista. Vihreiden tukien vähennyksiä ja peruutuksia koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt eivät saisi aiheuttaa käytännössä sitä, että näihin tukiin tarkoitettujen määrärahojen 
osuus nousee. Tästä syystä viherryttämisvaatimusten noudattamatta jättäminen ei saisi 
vaikuttaa perustukiin.
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Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukijärjestelmään osallistumista 
koskevan oikeuden pidättäminen, tuen 
ulkopuolelle jättäminen ja maksujen 
keskeyttäminen tai tukien tai vientitukien 
alentaminen tai muu seuraamus erityisesti
silloin kun määräaikoja ei ole noudatettu, 
tuote, koko tai määrä ei ole hakemuksen 
mukainen, ohjelman arviointia tai 
tiedonantoa ei ole tehty tai tiedonanto ei 
pitänyt paikkaansa tai se myöhästyi;

(a) tukijärjestelmään osallistumista 
koskevan oikeuden pidättäminen, tuen 
ulkopuolelle jättäminen ja maksujen 
keskeyttäminen tai tukien tai vientitukien 
alentaminen silloin kun määräaikoja ei ole 
noudatettu, tuote, koko tai määrä ei ole 
hakemuksen mukainen, ohjelman 
arviointia tai tiedonantoa ei ole tehty tai 
tiedonanto ei pitänyt paikkaansa tai se 
myöhästyi;

Or. en

Perustelu

Määrättävien seuraamusten ja tarkoitettujen rikkomusten tyypit olisi vahvistettava 
säädöksissä, eikä delegoituihin säädöksiin sisällytettävää luetteloa saisi jättää avoimeksi.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) hyväksynnän peruuttaminen tai 
keskeyttäminen erityisesti silloin kun 
toimija, tuottajaorganisaatio, 
tuottajaorganisaatioiden liitto, 
tuottajaryhmä tai toimialakohtainen 
organisaatio ei noudata tai ei enää täytä 
vaadittuja edellytyksiä, tiedonantojen 
tekemättä jättäminen mukaan luettuna;

(g) hyväksynnän peruuttaminen tai 
keskeyttäminen silloin kun toimija, 
tuottajaorganisaatio, 
tuottajaorganisaatioiden liitto, 
tuottajaryhmä tai toimialakohtainen 
organisaatio ei noudata tai ei enää täytä 
vaadittuja edellytyksiä, tiedonantojen 
tekemättä jättäminen mukaan luettuna;

Or. en

Perustelu

Määrättävien seuraamusten ja tarkoitettujen rikkomusten tyypit olisi vahvistettava 
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säädöksissä, eikä delegoituihin säädöksiin sisällytettävää luetteloa saisi jättää avoimeksi.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännöt ja menettelyt asianomaisen 
lainsäädännön soveltamisen seurauksena 
aiheettomasti maksettujen maksujen 
takaisinperinnästä.

(b) menettelyt asianomaisen lainsäädännön 
soveltamisen seurauksena aiheettomasti 
maksettujen maksujen takaisinperinnästä.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädösten soveltamisala olisi määriteltävä täsmällisesti, jotta voidaan välttää 
mahdollinen päällekkäisyys ensimmäisen kohdan mukaisesti annettujen delegoitujen 
säädösten kanssa.
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
mahdollisimman paljon tekniikkaa 
perustaessaan yhdennettyä 
järjestelmäänsä, erityisesti täydentäviä 
ehtoja koskevien tarkastusten yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävä 
tukihakemus tai maksupyyntö on 
voimassa useita vuosia edellyttäen, että 
asianomaisten tuensaajien on ilmoitettava 
ensin toimittamiensa tietojen 
mahdollisista muutoksista. Monivuotisen
hakemuksen edellytyksenä on kuitenkin 
se, että tuensaaja vahvistaa sen vuosittain 
osallistumista koskevalla ilmoituksella.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 61 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden on 
tukikelpoisuusedellytysten todentamiseksi 

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

tarkastettava tuen soveltaminen 
hallinnollisilla tarkastuksilla 
maksajavirastojen tai niiden valtuuttamien 
elinten kautta. Näitä tarkastuksia on 
täydennettävä paikalla tehtävillä 
tarkastuksilla, joiden tarkoituksena on 
seurata luontaisten riskien tasoa ja joiden 
määrä sovitetaan luontaisten riskien ja 
valvontariskien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Paikalla tehtäviä tarkastuksia varten 
jäsenvaltion on laadittava satunnaisesti 
valittuja tuensaajia koskeva 
otantasuunnitelma, jonka ansiosta voidaan 
keskittyä ensisijaisesti niihin pyyntöihin, 
joiden kohdalla riski on suurin.

Or. en

Perustelu

Jotta käytettäisiin johdonmukaisesti samaa sanamuotoa kuin 74 artiklassa, tässä artiklassa 
olisi viitattava pikemmin 'tuensaajiin' kuin 'maatiloihin ja/tai tuensaajiin'. 

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Monissa maissa viljelijät joutuvat muuttamaan kylvösuunnitelmiaan viime hetkellä 
esimerkiksi ilmasto-olosuhteiden takia. Tämä merkitsee sitä, että tarkastukset voidaan 
aloittaa suhteellisen myöhään ja ne saadaan vastaavasti päätökseen suhteellisen myöhään. 
Myöhään suoritettavat maksut aiheuttavat tuensaajille vakavia ongelmia. 

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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. it
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Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) säännöt, jotka koskevat tekniikan 
käyttöä yhdennettyjen järjestelmien 
perustamisen yhteydessä, jotta voitaisiin 
varmistaa järjestelmien optimointi; 

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) vaatimusten noudattamatta jättäminen 
on tulos kyseisestä tuensaajasta suoraan 
johtuvasta teosta tai laiminlyönnistä;

a) vaatimusten noudattamatta jättäminen 
on tulos kyseisestä tuensaajasta suoraan ja 
yksiselitteisesti johtuvasta teosta tai 
laiminlyönnistä;

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
varoitusjärjestelmän, jossa asianomaiset 
tuensaajat saavat alustavan 
varoituskirjeen, mikä antaa niille 
mahdollisuuden korjata 
säännönvastaisuus ennen hallinnollisen 
seuraamuksen määräämistä. Kyseistä 
varoitusjärjestelmää sovelletaan 
ainoastaan tapauksissa, joissa 
vaatimusten noudattamatta jättäminen on 
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ensimmäinen kerta ja joita ei pidetä 
vakavina. Kyseisellä järjestelmällä ei ole 
muuta vaikutusta kuin se, että tuensaaja 
saadaan vastuuseen noudattamatta 
jättämisestä. Varoituskirjeiden jälkeen 
suoritetaan aina asianmukaisia 
tarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että 
noudattamatta jättäminen on korjattu.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ellei 97 artiklasta muuta johdu, liitteessä 
II ja hoitovaatimuksissa 7 ja 8 
tarkoitettujen, eläinten tunnistamista ja 
rekisteröintiä koskevien järjestelmien 
teknisiä vikoja ei pidetä tuensaajasta 
johtuvana noudattamatta jättämisenä, 
eikä niiden takia määrätä hallinnollista 
seuraamusta. 

Or. en

Perustelu

Määrättäessä viljelijöille seuraamuksia on otettava huomioon se tosiasia, että sähköinen 
tunnistusjärjestelmä voi tehdä virheitä. Viljelijöitä ei saisi rangaista teknisistä vioista, joihin 
he eivät voi vaikuttaa. 

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annettu 
direktiivi 2000/60/EY katsotaan osaksi 

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

Or. it

Perustelu

Jos jätetään syrjään jäsenvaltioiden soveltamat sitovat toimet, tällä alalla on tulevaisuudessa 
ryhdyttävä toimiin ja yhdenmukaistettava säännöt kaikkialla EU:ssa tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it
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Perustelu

Jos jätetään syrjään jäsenvaltioiden soveltamat sitovat toimet, tällä alalla on tulevaisuudessa 
ryhdyttävä toimiin ja yhdenmukaistettava säännöt kaikkialla EU:ssa tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan menetelmät, 
joilla määritetään säilytettävä pysyvän 
nurmen ja maatalousmaan suhde.

Or. it

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
94 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat käyttää omia hallinto- ja 
valvontajärjestelmiään varmistaakseen 
täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen 
noudattamisen.

Jäsenvaltiot voivat käyttää omia hallinto- ja 
valvontajärjestelmiään varmistaakseen 
täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen 
noudattamisen, ja niiden on määriteltävä 
tilatasolla sovellettavat toimenpide- ja 
hoitovaatimukset.

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla sen tarkistamiseksi, täyttävätkö 
tuensaajat tässä osastossa säädetyt 
velvoitteet. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltioiden on keskityttävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
pääasiassa niihin pyyntöihin, joiden 
kohdalla riski on suurin.

Or. en
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Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Ilmauksen "tahallinen noudattamatta jättäminen" käyttö ei välttämättä ratkaise ongelmaa, 
sillä tahallisuutta on mahdotonta todeta minkäänlaisella varmuudella. 
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Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
111 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan
toimenpiteitä unionin lainsäädännön 
soveltamisen suojaamiseksi, jos on 
todennäköistä, että kansalliseen valuuttaan 
liittyvät poikkeukselliset valuuttakäytännöt 
vaarantavat sen. Tarvittaessa toimenpiteet 
voivat poiketa voimassa olevista 
säännöistä.

Or. it
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Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

(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.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden 
vaikutuksia mitataan seuraavien 
tavoitteiden osalta:
(a) elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa 
keskitytään maataloustuloon, 
maatalouden tuottavuuteen ja hintatason 
vakauteen;
(b) luonnonvarojen kestävä hoito ja 
ilmastotoimet, joissa keskitytään 
kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon 
monimuotoisuuteen, maaperään ja 
veteen;
(c) tasapainoinen aluekehitys, jossa 
keskitytään maaseudun työllisyyteen ja 
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kasvuun sekä köyhyyteen 
maaseutualueilla.
Tämän kohdan tehokkaan soveltamisen 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa 111 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tuloskehyksen 
sisällöstä ja rakenteesta, indikaattorit ja 
niiden laskentamenetelmät mukaan 
luettuina. 

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(a) elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa 
keskitytään maataloustuloon, 
maatalouden tuottavuuteen ja hintatason 
vakauteen;
(b) luonnonvarojen kestävä hoito ja 
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ilmastotoimet, jossa keskitytään 
kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon 
monimuotoisuuteen, maaperään ja 
veteen;
(c) tasapainoinen aluekehitys, jossa 
keskitytään maaseudun työllisyyteen ja 
kasvuun sekä köyhyyteen 
maaseutualueilla.

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan. 

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 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 

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 
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tulokaslajien ja tuholaisten torjumiseksi

Or. en

Perustelu

Tulokaslajien torjuminen edellyttää hyvin suunniteltuja monivuotisia toimia, jotka tulevat 
hyvin kalliiksi. Tulokaslajien torjumiseen olisi voitava saada tukea maaseudun kehittämistä 
koskevista toimenpiteistä. Tämän salliminen olisi tärkeää, koska tulokaslajien torjumisen 
kustannukset ovat erittäin korkeat ja niiden korvaamiseksi tarvitaan tukea. Tästä syystä 
tulokaslajien torjunta olisi sisällyttävä täydentäviä ehtoja koskeviin vaatimuksiin.
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PERUSTELUT

Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta toukokuussa 2010 antamassaan 
valiokunta-aloitteisessa mietinnössä (A7-0051/2010) parlamentti huomautti, että viljelijöiden 
elämää on helpotettava kiireesti. Asiaa korostettiin uudestaan heinäkuussa 2010 yhteisen 
maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen annetussa mietinnössä 
(A7-0204/2010) ja jälleen toukokuussa 2011 yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: 
Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet? annetussa 
mietinnössä (A7-0202/2011), jossa parlamentti toisti olevansa sitoutunut yksinkertaistamaan 
monimutkaista hallinnollista järjestelmää ja keventämään viljelijöiden taakkaa vuoden 2013 
jälkeisessä yhteisessä maatalouspolitiikassa. Päätavoitteena on tehostaa toteutettuja toimia ja 
edistää resurssien tehokkaampaa käyttöä, jotta voitaisiin parantaa EU:n maatalousalan 
kilpailukykyä, suojella ja luoda uusia työpaikkoja ja auttaa varmistamaan maaseutualueiden 
tasapainoinen kehitys. 

Näiden kunnianhimoisten mutta välttämättömien tavoitteiden saavuttamiseksi viljelijöille on 
annettava kattavampaa tukea, joka ulottuu markkinoihin ja innovointiin liittyviin aiheisiin, 
jotta viljelijät ymmärtäisivät ja käyttäisivät välineitä, joiden avulla ne voivat parantaa 
kilpailukykyään.

On etsittävä synergiavaikutuksia YMP:n rahoituksen ja YMP:n hallinnoinnin sekä 
seurantamekanismien välillä, ja tätä varten on omaksuttava sellainen lähestymistapa, jossa 
etenemistä kohti tavoitteita mitataan käyttäen sellaisia käytännön välineitä, joita viljelijät 
voivat käyttää helposti ja joista on selkeää hyötyä EU:n kansalaisille ja kuluttajille. 

Viljelijöiden tarpeita vastaa paremmin sellainen järjestelmä, joka on riittävän joustava, jotta 
voidaan vastata markkinoiden vaatimuksiin ja ennakoimattomiin menoihin, jotka voivat 
haitata asian kannalta merkityksellisten menettelyjen täytäntöönpanoa. Tällaisella 
järjestelmällä voidaan varmistaa, että puutteet ja vastuu näistä puutteista havaitaan 
aikaisemmin, mikä varmistaa sen, että lopullinen tuensaaja ei ole aina se, joka kärsii 
seuraamukset.

Mietintöluonnoksessa mainitaan useaan kertaan suhteellisuusperiaate. Kun suhteellisuudesta 
puhutaan seuraamusten ja tarkastusten yhteydessä, uuden lähestymistavan johtoajatuksena on, 
että rikkomuksia koskevien toimien olisi oltava oikeasuhteisia paitsi noudattamatta 
jättämiseen nähden myös viipeen kestoon ja siihen nähden, missä määrin viljelijä on 
vastuussa noudattamatta jättämisestä.

Lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että käsillä oleva mietintöluonnos laadittiin niiden 
YMP:tä koskevien enimmäismäärien perusteella, jotka vahvistettiin komission ehdotuksessa 
monivuotisesta rahoituskehyksestä (komission tiedonanto Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Eurooppa 2020 
-strategiaa tukeva talousarvio, COM(2011)0500, 29. kesäkuuta 2011).. Jos kyseiseen 
ehdotukseen tehdään merkittäviä muutoksia, tätä mietintöluonnosta on tarkistettava 
vastaavasti.


