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LYHYET PERUSTELUT

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) usein monimutkaisen hallinnon yksinkertaistaminen on 
tärkeä prioriteetti, joka on saatava tasapainoon sen tosiasian kanssa, että on taattava unionin 
taloudellisten etujen suojaaminen tehokkaasti. 

Paremman sääntelyn ja viljelijöihin kohdistuvan byrokratian vähentämisen on oltava 
merkittävä osa tulevaa YMP:tä. Olisi myös vältettävä kohtuutonta hallinnollista taakkaa ja 
kansallisille viranomaisille koituvia kustannuksia, etenkin jäsenvaltioiden julkisen talouden 
vakauttaminen ja resurssien vähyys huomioon ottaen. Jotta voidaan varmistaa unionin varojen 
moitteeton ja kohdennettu hallinnointi, tarvitaan komission ja jäsenvaltioiden harjoittamaa 
yhteistä hallinnointia, siten että elintärkeät julkishyödykkeet voidaan toimittaa 
monitoiminnallisen YMP:n avulla. 

Komission ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa yhdessä yksittäisessä asetuksessa 
(horisontaalinen asetus) täydentäviä ehtoja, tarkastuksia ja seuraamuksia koskevat YMP:n 
rahoitussäännökset ja maatilojen neuvontajärjestelmä ja näin korvata neuvoston asetus 
(EY) N:o 1290/2005.

Lyhyesti sanottuna komissio ehdottaa maksajavirastojen määrän rajoittamista yhteen 
jäsenvaltiota tai aluetta kohden. Se laajentaa todentamisviranomaisten toimivaltaa, myös tilien 
perustana olevien toimien laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden valvontaa, joka nykyisin 
kuuluu komission tehtäviin. Maatilojen neuvontajärjestelmän pakollista soveltamisalaa 
jäsenvaltioissa laajennetaan. Täydentävien ehtojen suhteen komissio esittää tiettyjä muutoksia 
maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskeviin toimenpidevaatimuksiin ja 
lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Komissio ehdottaa myös yhteistä seuranta- ja 
arviointikehystä YMP:n molemmille pilareille. Jotta varmistetaan, ettei vuotuista 
budjettikattoa ylitetä, komissio käyttää kuukausittaista varo- ja seurantajärjestelmää. 

Komissio ehdottaa, että takaisin perimättä olevasta tuesta aiheutuvat taloudelliset seuraukset 
kohdistuisivat kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden talousarvioihin. Nykyisellään ne jaetaan 
EU:n ja kansallisten talousarvioiden kesken. Nykyisin sovellettava säännös takaisin perimättä 
olevasta tuesta aiheutuvista taloudellisista seurauksista pidetään voimassa, samoin kuin 
takaisin perittyjen määrien prosenttiosuudet, jotka jäsenvaltiot voivat pidättää (57 artiklan 
2 kohta ja 100 artikla), koska niillä kompensoidaan jäsenvaltioiden hallinnollisia kustannuksia 
ja siten edistetään tehokkaampaa valvontajärjestelmää. 

On erittäin tärkeää varmistaa, että noudatetaan yleisen edun mukaisia pakottavia vaatimuksia, 
jotka liittyvät maksujen myöntämiseen. Samanaikaisesti viljelijät tarvitsevat yksilöllistä 
neuvontaa täytettävistä vaatimuksista. Valvonnan ja rahoitusoikaisujen on oltava tehokkaita ja 
varoittavia mutta myös oikeasuhteisia. 

Tämä mietintö on laadittu Euroopan komission YMP:lle seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä osoittamien yleisten rahoitusmäärien perusteella. Jos monivuotista 
rahoituskehystä muutetaan perusteellisesti, on tämän lausunnon sisältöä tarkistettava.
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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

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 asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 

(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. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
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toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

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.)

Perustelu

Ilmaisu "seuraamus" korvataan ilmaisulla "hallinnollinen seuraamus" Euroopan yhteisöjen 
taloudellisten etujen suojaamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 
4 ja 5 artiklassa tarkoitetun mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
tarvittaessa vapautuksista, joita 
sovelletaan ylivoimaisen esteen 
tapauksissa ja poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Ylivoimaisen esteen käsitettä 
maatalousasetusten yhteydessä olisi 
tulkittava Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
pohjalta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

Poistetaan.
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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.

Tarkistus 4

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 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.

Poistetaan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Otsikko IV – II luku – 4 jakso

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan 4 jakso.
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Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

Termillä 'alakohtainen 
maatalouslainsäädäntö' tarkoitetaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 43 artiklan nojalla 
yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa 
hyväksyttyjä säädöksiä sekä soveltuvin 
osin niiden nojalla mahdollisesti 
annettuja delegoituja tai 
täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

Termillä 'sääntöjenvastaisuus' 
tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen 
taloudellisten etujen suojaamisesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua väärinkäytöstä1.
_______________
1 EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Todentamisviranomainen on 
jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 

1. Todentamisviranomainen on 
jäsenvaltion julkisen tarjouskilpailun 
kautta valitsema julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa unionin 
tarkastussuositusten mukaisesti laaditun
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valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

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.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tarkistus noudattaa 4. heinäkuuta 2012 hyväksyttyä parlamentin kantaa 
(P7_TA-PROV(2012)0281), siinä yhteydessä kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin 
sopimuksen määräyksiin.

Tarkistus 10

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 

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.



AD\915617FI.doc 9/17 PE491.202v02-00

FI

tarvitaan.

Perustelu

Tarkistus noudattaa 4. heinäkuuta 2012 hyväksyttyä parlamentin kantaa 
(P7_TA-PROV(2012)0281), siinä yhteydessä kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin 
sopimuksen määräyksiin.

Tarkistus 11

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.

Perustelu

Tarkistus noudattaa 4. heinäkuuta 2012 hyväksyttyä parlamentin kantaa (P7_TA-
PROV(2012)0281), siinä yhteydessä kun säädöksiä mukautettiin Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
38 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komission päätös, jolla hyväksytään 
luettelo hankkeista, joille myönnetään 
asetuksen (EU) N:o RD/xxx 58 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu innovatiivisesta 

Poistetaan.
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paikallisesta yhteistyöstä annettava 
palkinto, on asetuksen (EU) N:o FR/xxx 
[75 artiklan 2 kohdassa] tarkoitettu 
rahoituspäätös.
Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tekemisen jälkeen komissio 
tekee jäsenvaltioittain 
talousarviositoumukset asetuksen (EU) 
N:o RD/xxx 51 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa rajoissa kussakin 
jäsenvaltiossa hankkeille myönnettävien 
palkintojen kokonaismäärälle.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa 35 artiklassa 
tarkoitettujen välimaksujen puitteissa 
maksuja korvatakseen hyväksytyille 
maksajavirastoille niille tässä jaksossa 
tarkoitettujen palkintojen myöntämisestä 
aiheutuneet menot asianomaista 
jäsenvaltiota varten käytettävissä olevien 
talousarviositoumusten rajoissa.

Poistetaan.

2. Jokaisesta maksusta on toimitettava 
komissiolle hyväksytyn maksajaviraston 
allekirjoittama menoilmoitus 102 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti.
3. Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
laadittava ja toimitettava komissiolle joko 
suoraan tai koordinointielimen 
välityksellä, jos sellainen on nimetty, 
innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
myönnettäviä palkintoja koskevat 
menoilmoitukset ajanjaksoina, jotka 
komission vahvistaa 112 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
hyväksytyillä täytäntöönpanosäädöksillä.
Kyseiset menoilmoitukset koskevat 
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menoja, joita hyväksytyt maksajavirastot 
ovat kunkin asianomaisen jakson aikana 
toteuttaneet.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio vapauttaa 
talousarviositoumuksen tekemistä 
seuraavan toisen vuoden joulukuun 
31 päivään mennessä toteutuneiden 
menojen osalta ilman eri toimenpiteitä 
sellaiset 39 artiklan toisessa kohdassa 
tarkoitetut määrät, joita ei ole käytetty 
39 artiklassa säädettyihin jäsenvaltioille 
maksettaviin korvauksiin tai joista sille ei 
ole esitetty kyseisessä artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttävää menoilmoitusta.

Poistetaan.

Asetuksen 37 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa 
sovelletaan soveltuvin osin.

Tarkistus 15

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

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot 61 artiklan nojalla
suoritettujen tarkastusten lukumääristä ja 
tarkastusten tuloksista ja jäsenvaltio ylittää 
tämän määräajan, komissio voi 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
keskeyttää sellaiset 18 artiklassa tarkoitetut 
kuukausimaksut tai 35 artiklassa tarkoitetut
välimaksut, joiden osalta tarvittavia 
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tilastotietoja ei ole lähetetty ajoissa.

Tarkistus 16

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 
mahdollisimman samanaikaisesti, kuten 
säädetään tämän asetuksen 61 artiklan 
4 kohdassa. Asianomaisen jäsenvaltion 
virkamiehet saavat osallistua näihin 
tarkastuksiin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. 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 myös sähköisessä muodossa.

Perustelu

2. toukokuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 375/2012 
mukainen (EUVL L 118, 3.5.2012, s. 4 ja 5). 
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 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.

3. 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.

Perustelu

Sovittelumenettelyn tuloksella on oltava enemmän vaikutusta sääntöjenmukaisuuden 
tarkastamisen yhteydessä. 

Tarkistus 19

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 
sääntöjenvastaisuus on havaittu ja 
todistettu valvontakertomuksessa tai 
vastaavassa asiakirjassa, tai tapauksen 
mukaan siitä, kun maksajavirasto tai 
takaisinperinnästä vastaava elin on 
vastaanottanut kyseisen kertomuksen tai 
vastaavan asiakirjan. Vastaavat määrät on 
ilmoitettava tuen takaisin pyynnön 
hetkellä maksajaviraston 
velallisluettelossa.
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Perustelu

Ilmaisu "ensimmäinen merkki" on liian epämääräinen, kun taas oikeudellinen täsmällisyys on 
takaisinperintämenettelyssä olennaisen tärkeää.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Nykyisiä valvonta- ja 
seuraamusjärjestelmiä on käytettävä 
mahdollisten lisämaksujärjestelmien 
yhteydessä, jolloin vältetään mahdollinen 
ylimääräinen hallinnollinen taakka ja/tai 
mahdolliset ylimääräiset hallinnolliset 
kustannukset.

Tarkistus 21

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.

Perustelu

Jo nykyisenkin EU-lainsäädännön mukaan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava 
viljelijöille valmiit hakemuslomakkeet, jotka perustuvat edelliseen ilmoitukseen, ja viljelijä voi 
vain ilmoittaa muutoksista. Viljelijän on kuitenkin tehtävä hakemus joka vuosi. 
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annettu 
direktiivi 2000/60/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.

Poistetaan.

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa tehokas vesivarojen hoito koko EU:ssa. Kuitenkin sen sijaan, 
että siirrettäisiin komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, vesipolitiikan 
puitedirektiivi (2000/60/EY) sisällytetään täydentävien ehtojen osalta asetukseen 
tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kautta, sitten kun se on saatettu voimaan 
jäsenvaltioissa. 

Tarkistus 23

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 

Poistetaan.
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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.
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