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LYHYET PERUSTELUT

Talousarvion valvonnan kannalta CONT-valiokunnan lausunnon valmistelijan painopiste 
YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävien tukien osalta on avoimuus, 
yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä elintarviketurvaa, ympäristön 
kestävyyttä ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien poliittisten tavoitteiden säilyttäminen.

Yksinkertaistamistarvetta on korostettu YMP:n yksinkertaistamisesta 18. toukokuuta 2010 
annetussa parlamentin päätöslauselmassa (2009/2155(INI)), joka sisältää seuraavat pyynnöt ja 
ehdotukset komissiolle:

– uutta sääntelyä käyttöön otettaessa on pyrittävä samanaikaisesti poistamaan tarpeettomat 
rasitteet,

– YMP:aa on yksinkertaistettava edelleen, jotta siitä EU:n toimielimille, jäsenvaltioille ja 
edunsaajille aiheutuvia täytäntöönpanokustannuksia voidaan alentaa,

– YMP:n toimien olisi oltava oikeassa suhteessa tavoitteeseen ja lainsäädäntöön olisi 
turvauduttava vain silloin, kun se on todella perusteltua,

– jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa maaseudun kehittämissuunnitelmissa erityisesti 
pientiloja varten käyttöön kiinteä viljelymaan tukijärjestelmä,

– tilatukijärjestelmän sääntöjen yksinkertaistamiseksi olisi poistettava vaatimus samojen 
yksityiskohtaisten tietojen toimittamisesta vuosittain,

– tulevassa järjestelmässä olisi otettava huomioon yksinkertaistamisen periaate ja YMP:n 
uudistuksen päätavoitteina tulisi olla yksinkertaistaminen, avoimuus ja 
oikeudenmukaisuus.

CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija on huolestunut siitä, että jos nykyistä ehdotusta 
tarkastellaan komission vaikutustenarvioinnin (SEC(2011)1153 final) havaintojen perusteella, 
sen havaitaan sisältävän monia säännöksiä, jotka saattavat vaarantaa hallinnollisen taakan 
keventämistä koskevan tavoitteen, erityisesti viherryttämistä, aktiiviviljelijöitä, pakollisia 
nuorten viljelijöiden ja pienviljelijöiden järjestelmiä ynnä muita koskevien säännösten osalta.

Kantaansa ja esittämiään tarkistuksia perustellakseen lausunnon valmistelija haluaisi 
kiinnittää huomion moniin huomionarvoisiin elementteihin komission YMP:n 
yksinkertaistamista koskevan vaikutustenarvioinnin liitteessä 8.

Erityisesti vaikutustenarviointia koskevan sidosryhmien kuulemisen tuloksia käsittelevässä 
2.4.2 kohdassa mainitaan, että monien mielestä hallinnollisen taakan keventäminen on 
tärkeää. Monien mielestä erityisesti viherryttäminen lisäisi hallinnollista taakkaa.

Lisäksi yksittäistä yksinkertaistamista käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän saamia tuloksia 
käsittelevässä 2.4.3 kohdassa todettiin muun muassa seuraavaa: Konferenssin osallistujat 
viestittivät selkeästi, että tietyt käsiteltävistä uusista elementeistä (erityisesti aktiiviviljelijän 
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määritelmä, erityinen tukijärjestelmä pienviljelijöille ja viherryttäminen) eivät olisi 
sellaisenaan yksinkertaistamista vaan pikemminkin ne johtaisivat hallinnollisten ja valvontaan 
liittyvien rasitteiden lisääntymiseen sekä virheriskeihin maksuliikenteessä. Tämän osalta 
sidosryhmät ovat ehdottaneet, että uusien elementtien pitäisi olla mahdollisimman 
yksinkertaisia eikä niihin saisi liittyä liikaa monimutkaisia ehtoja, ja jäsenvaltioiden 
viranomaisten pitäisi pystyä hallinnoimaan ja valvomaan niitä mahdollisimman 
automaattisesti ja nykyisillä välineillä. Lisäksi todettiin, että suunnitellut uudet elementit ovat 
hallittavissa ja valvottavissa vain, jos jäsenvaltioille annetaan tarvittavaa joustavuutta
mukauttaa ne hyvinkin erilaisiin kansallisiin ja alueellisiin tilanteisiin.

CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija on myös huolissaan 4.2.3 kohdan havainnosta, 
joka koskee vuoden 2013 jälkeisiä suoria tukia koskevien oikeudellisten velvoitteiden 
muutoksista johtuvien hallinnollisten kustannusten määrittämisen tuloksia koskevan 
erityisesti, kun siinä todetaan tulosten osoittavan, että tulevan suoria tukia koskevan 
järjestelmän hallinnolliset kokonaiskustannukset tarkoittaisivat keskimäärin 15 prosentin 
lisäystä hallinnollisiin kustannuksiin.

Lopuksi, laajojen poliittisten suunnitelmien arviointia koskevassa 4.3 kohdassa todetaan, että 
odotettu hallinnollisen taakan kasvu niiden uusien keskeisten käsitteiden osalta, joiden avulla 
ensimmäisen pilarin (viherryttäminen ja aktiiviviljelijät) maksut pystytään kohdentamaan 
paremmin, tasattaisiin todennäköisesti osittain pienviljelijöitä koskevassa järjestelmässä ja 
suorien tukien uudella jaolla hehtaarikohtaisen kiinteän tuen avulla saavutetulla 
yksinkertaistamisella kansallisella tai alueellisella tasolla. Lausunnon valmistelija kuitenkin 
katsoo, että komissio yrittää korvata viherryttämisen ja aktiiviviljelijöiden kaltaisia nykyisessä 
muodossaan hankalasti käsiteltäviä elementtejä liiallisella yksinkertaistamisella 
pienviljelijöitä koskevassa järjestelmässä, jota ehdotetaan pakollisena jäsenvaltioille ja joka 
vapautetaan täydentävistä ehdoista. Lausunnon valmistelija pyrkii siksi saamaan aikaan 
erilaisen tasapainon vapaaehtoisella pienviljelijöitä koskevalla järjestelmällä ja 
viherryttämistä ja aktiiviviljelijöitä koskevilla vähemmän raskailla säännöksillä.

Perustellakseen kantaansa tarkemmin lausunnon valmistelija viittaa liitteen 8 
yksinkertaistamista käsitelleen konferenssin tuloksia käsittelevään alaliitteeseen, jossa 
johtopäätös aktiiviviljelijöitä ja maan tukikelpoisuutta koskevista kysymyksistä oli, että on 
käynyt selväksi, että mikään perusteista, joita on ehdotettu aktiiviviljelijän määritelmää 
koskevaksi mahdolliseksi lähestymistavaksi, ei toimisi EU:n tason indikaattorina kansallisella 
tasolla vallitsevien rakenteiden ja tilanteiden ainutlaatuisuuden vuoksi.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Yksi YMP:n uudistuksen 
perustavoitteista ja keskeisistä 
vaatimuksista on hallinnollisen taakan 
keventäminen. Tämä tavoite olisi otettava 
ehdottomasti huomioon laadittaessa 
asiaankuuluvia säännöksiä suoraa 
tukijärjestelmää varten. Tukijärjestelmien 
määrä ei saisi ylittää tarpeellista määrää, 
ja viljelijöiden ja jäsenvaltioiden on 
voitava täyttää vaatimuksensa ja 
velvoitteensa ilman liiallista byrokratiaa. 
Käytäntöön perustuvat sietorajat, 
kohtuulliset vähämerkityksisen tuen rajat 
ja asianmukainen tasapaino 
luottamuksen ja valvonnan välillä 
vähentävät jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
tulevaa hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Olisi täsmennettävä, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta … päivänä 
…kuuta … annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusta (EU) N:o [HZR] ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä olisi 
sovellettava tässä asetuksessa säädettyihin 
toimenpiteisiin. Jotta varmistettaisiin 
johdonmukaisuus muiden yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan liittyvien 
oikeudellisten välineiden kanssa, eräistä 
asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädetyistä 
säännöistä säädetään nyt asetuksessa 
(EU) N:o [HZR]; tällaisia ovat erityisesti 
säännöt suoria tukia koskevissa 
säännöksissä vahvistettujen 
velvollisuuksien noudattamisen 

(3) Olisi täsmennettävä, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta … päivänä 
…kuuta … annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusta (EU) N:o [HZR] ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä olisi 
sovellettava tässä asetuksessa säädettyihin 
toimenpiteisiin. Jotta varmistettaisiin 
johdonmukaisuus muiden yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan liittyvien 
oikeudellisten välineiden kanssa, eräistä 
asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädetyistä 
säännöistä säädetään nyt asetuksessa 
(EU) N:o [HZR]; tällaisia ovat erityisesti 
säännöt suoria tukia koskevissa 
säännöksissä vahvistettujen 
velvollisuuksien noudattamisen 
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varmistamiseksi, mukaan luettuina 
tarkastukset sekä hallinnollisten 
toimenpiteiden ja seuraamusten 
soveltaminen silloin kun velvollisuuksia ei 
noudateta, säännöt täydentävistä ehdoista, 
joita ovat muun muassa lakisääteiset 
hoitovaatimukset, hyvä maatalous- ja 
ympäristökunto sekä asianomaisten 
toimenpiteiden seuranta ja arviointi, kuten 
myös säännöt aiheettomasti maksettujen 
tukien takaisinperinnästä.

varmistamiseksi, mukaan luettuina 
tarkastukset sekä hallinnollisten 
toimenpiteiden ja seuraamusten 
soveltaminen silloin kun velvollisuuksia ei 
noudateta, säännöt täydentävistä ehdoista, 
joita ovat muun muassa lakisääteiset 
hoitovaatimukset, hyvä maatalous- ja 
ympäristökunto sekä asianomaisten 
toimenpiteiden seuranta ja arviointi, kuten 
myös säännöt aiheettomasti maksettujen 
tukien takaisinperinnästä.
Todentamisviranomaisen tehtävät ja 
velvoite antaa lausunto tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattaminen 
eivät saisi lisätä jäsenvaltioiden 
hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
tiettyjen, muiden kuin sen keskeisten osien 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(4) Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
tiettyjen, muiden kuin sen keskeisten osien 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi. 
Ainoastaan valta antaa muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn 
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen 
keskeisiä osia, siirretään. 
Lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävissä säädöksissä määritellään 
nimenomaisesti tällaisen säädösvallan 
siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja 
kesto. Tietyn alan keskeisistä osista 
voidaan säätää vain 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä 
säädöksellä, eikä säädösvallan siirto voi 
näin ollen koskea näitä osia. Siten kaikki 
merkittävät oikeudelliset näkökohdat 
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määritetään perussäädöksessä. Komissio 
varmistaa, että delegoituihin säädöksiin 
liittyvä hallinnollinen taakka ei ylitä 
määrää, joka on ehdottomasti tarpeen. 
Lisäksi on taattava oikeusvarmuus. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan vähentää hallinnollisia 
kustannuksia ja toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
esitettyjen tukijärjestelmien luettelon 
muuttamiseksi sellaisen tukijärjestelmiä 
koskevan uuden lainsäädännön, jota 
voidaan antaa tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, huomioon 
ottamiseksi.

(8) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen liitteessä I esitettyjen 
tukijärjestelmien luettelon muuttamiseksi 
sellaisen tukijärjestelmiä koskevan uuden 
lainsäädännön, jota voidaan antaa tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen, huomioon 
ottamiseksi.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 
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määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioiden 
olisi pidättäydyttävä myöntämästä suoria 
tukia tällaisille luonnollisille ja 
oikeushenkilöille. Koska pienillä osa-
aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, heiltä 
ei pitäisi evätä suoria tukia.

määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioiden 
olisi pidättäydyttävä myöntämästä suoria 
tukia tällaisille luonnollisille ja 
oikeushenkilöille. Kyseisillä säännöillä 
olisi kuitenkin säilytettävä 
kustannustehokkuus ja vältettävä 
jäsenvaltioiden ja tuensaajien liiallista 
hallinnollista taakkaa. Koska pienillä osa-
aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, heiltä 
ei pitäisi evätä suoria tukia.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat, ja niissä olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kansalliset ja 



AD\912963FI.doc 9/17 PE480.659v02-00

FI

viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen 
(ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

alueelliset erityispiirteet. Avoimuuden ja 
tehokkuuden vuoksi on vältettävä 
luomasta käytännön esteitä viljelijöille ja 
hallinnollista monimutkaisuutta 
viranomaisille. Näihin toimenpiteisiin 
liittyvien hallintomenettelyjen 
sujuvoittamiseksi kaikki maatalouden 
valvontatoimet olisi mahdollisuuksien 
mukaan tehtävä samaan aikaan. Kyseisiä 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen 
(ETY) N:o 2092/9121 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. Alueet, 
joilla viljellään kasveja, joihin ei käytetä 
typpilannoitteita, tai alueet, joille on 
istutettu monivuotisia energiakasveja, 
olisi katsottava luonnonhoitoaloiksi. 
Samaa sovelletaan alueisiin, joita 
viljellään Natura 2000 -järjestelmän 
puitteissa tai joihin sovelletaan 
vesipuitedirektiivin mukaisia 
viljelyvaatimuksia tai joissa yli 
75 prosenttiin maatalousalueesta 
sovelletaan maatalouden 
ympäristötoimenpiteitä koskevia 
velvoitteita.
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Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisestä johtuvat seuraamukset eivät 
saisi mennä viherryttämiselementtiä 
pidemmälle. Kaikkien
viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisestä johtuvien vähennysten tai 
seuraamusten olisi pysyttävä niissä 
jäsenvaltioissa ja niillä alueilla, missä ne 
tapahtuivat, jos jäsenvaltion virhetaso 
maatalouspolitiikan alalla ei ole yli kahta 
prosenttia.

Perustelu

Ehdotetuilla poikkeuksilla vähennettäisiin huomattavasti hallinnollista taakkaa ja samalla 
otettaisiin asianmukaisesti huomioon kansalliset ja alueelliset erityisominaisuudet.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi maatalouden 
kestävän kehityksen edistämiseksi alueilla, 
joilla on tiettyjä luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen kaikille 
tällaisilla alueilla toimiville viljelijöille 
perustuen lisäksi vuotuista pinta-alatukea. 
Kyseisellä tuella ei pitäisi korvata 
maaseudun kehittämisohjelmissa 
myönnettävää tukea, eikä sitä pitäisi 
myöntää viljelijöille alueilla, jotka on 
nimetty Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 
20 päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti muttei Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 

(30) Jäsenvaltioiden olisi maatalouden
kestävän kehityksen edistämiseksi alueilla, 
joilla on tiettyjä luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen kaikille 
tällaisilla alueilla toimiville viljelijöille 
perustuen lisäksi vuotuista pinta-alatukea. 
Kyseisellä tuella ei pitäisi korvata 
maaseudun kehittämisohjelmissa 
myönnettävää tukea, eikä sitä pitäisi 
myöntää viljelijöille alueilla, jotka on 
nimetty Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 
20 päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti muttei Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
46 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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46 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Perusteilla, joita käytetään määrittämään 
alueita, joilla on tiettyjä 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
ei saisi nostaa nykyistä byrokratian tasoa, 
niiden olisi perustuttava tavoitteet 
täyttäviin nykyisiin järjestelmiin, ja niillä 
olisi saatava aikaan vertailukelpoinen 
järjestelmä unionin sisällä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suorien tukien tavoitteet ovat:
– elinkelpoinen ruoan tuotanto 
myötävaikuttamalla maataloustuloon ja 
rajoittamalla sen vaihtelua
– luonnonvarojen ja ilmastotoimien 
kestävä hallinta tuottamalla julkisia 
ympäristöhyödykkeitä ja jatkamalla 
ilmastonmuutoksen lieventämistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeuttamista 
koskevia toimia
– tasapainoinen alueellinen kehitys 
kompensoimalla tuotannon vaikeutta 
alueilla, joilla on tiettyjä 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.
Komissio määrittelee kullekin tavoitteelle 
vertailukohdat, vaikutukset, tulokset ja 
indikaattorit.

Perustelu

Suorien tukien tavoitteita ei ole selitetty asetuksen artikloissa. Tästä syystä ehdotetaan 
vähintäänkin säädösehdotukseen liittyvässä rahoitusselvityksessä asetettujen tavoitteiden 
sisällyttämistä asetukseen.
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Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti liitteessä I esitetyn 
tukijärjestelmiä koskevan luettelon 
muuttamiseksi.

Perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävässä säädöksessä voidaan 
siirtää komissiolle valta antaa muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn 
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen 
keskeisiä osia. Lainsäätämisjärjestyksessä
hyväksyttävissä säädöksissä määritellään 
nimenomaisesti tällaisen säädösvallan 
siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja 
kesto. Tietyn alan keskeisistä osista 
voidaan säätää vain 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä 
säädöksellä, eikä säädösvallan siirto voi 
näin ollen koskea näitä osia. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti liitteessä I 
esitetyn tukijärjestelmiä koskevan luettelon 
muuttamiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin perinteisillä 
maatalousmenetelmillä ja -koneilla, tai

– maatalousmaan säilyttämistä sellaisessa 
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 
viljelyyn ilman, että sitä pitäisi erityisesti 
valmistella muutoin kuin perinteisillä 
vuosittaisilla maatalousmenetelmillä ja -
koneilla, tai
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

– jäsenvaltioiden määrittelemiä vuosittaisia 
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

Perustelu

Jotta vältetään suorien tukien maksaminen silloin, kun edunsaajat eivät harjoita 
minkäänlaista toimintaa maatalousmaallaan, olisi säädettävä "vuosittaisista" 
vähimmäistoimista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi 
seuraavista:

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle
julkisoikeudelliselle oikeushenkilölle, 
kuten jäsenvaltioille, alueille ja kunnille, 
tai luonnolliselle tai oikeushenkilölle 
taikka luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, johon pätee jompi kumpi 
seuraavista:

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

a) ne hallinnoivat lentoasemia, 
rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, 
kiinteistöyhtiöitä, oppilaitoksia tai 
urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita, 
metsästykseen käytettäviä alueita tai 
leirintäalueita tai harjoittavat muuta 
sellaista liiketoimintaa tai toimintaa, 
jonka määrittelevät tarvittaessa 
jäsenvaltiot objektiivisin ja syrjimättömin 
perustein, ellei kyseisillä henkilöillä ole 
jäsenvaltioiden määrittelemien 
määräysten mukaisia todennettavia 
todisteita, tai
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b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

Perustelu

Aiemmin tukea myönnettiin monissa tapauksissa tuensaajille, joiden liiketoiminnan tarkoitus 
ei ollut kohdennettu tai oli kohdennettu vain erittäin vähän maataloustoimintaan, kuten 
lentoasemille tai urheilukenttiä hallinnoiville yrityksille. Tulevaisuudessa tuki pitäisi 
kohdentaa paremmin. Kyseisissä säännöissä on kuitenkin säilytettävä kustannustehokkuus ja 
vältettävä jäsenvaltioiden ja tuensaajien liiallista hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) henkilö tai ryhmä ei vastaa 
maataloustoiminnan taloudellisista 
riskeistä suoriin tukiin oikeutetuksi 
ilmoitetulla maa-alalla.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon 
on viimeistään hakuvuonna 2017 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

Perustelu

Siirtymäsäännösten mukaisesti enintään 60 prosenttia tulevasta tuesta voidaan maksaa 
aikaisempien viitearvojen mukaisesti hakuvuoteen 2019 asti, joten aikaisempiin arvoihin 
perustuvaa mallia on pitkitetty huomattavasti. Aikaisempiin arvoihin perustuva laskentatapa 
vaikuttaisi edelleen huomattavasti maksujen tasoon. Tarkistuksessa ehdotetaan 
siirtymäkauden rajoittamista väliarviointiin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) maksaakseen viljelijöille vuosittaisen 
korvauksen asetuksen (EY) N:o 73/2009 
7 artiklan 1 kohdan mukaisen 5000 euron 
tuen menetyksestä. Pienviljelijöille 
maksettavaa korvausta voidaan korottaa 
lisämaksulla.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tilan maatalousmaata, jota käytetään 
maataloustoimintaan tai, silloin kun maata 
käytetään myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan, sitä käytetään 
valtaosin maataloustoimintaan; tai

a) tilan maatalousmaata, jota käytetään 
maataloustoimintaan tai, silloin kun maata 
käytetään myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan, sitä käytetään 
valtaosin maataloustoimintaan edellyttäen, 



PE480.659v02-00 16/17 AD\912963FI.doc

FI

ettei muu kuin maataloustoiminta ylitä 
neljän viikon jaksoa kalenterivuoden 
aikana eikä haittaa ympäristöä; tai

Perustelu

Komission ehdotus heijastaa YMP:n "terveystarkastuksen" jälkeen annetun asetuksen tekstiä. 
Jäsenvaltioiden tehtäväksi jäi määritellä tarkat tilanteet, jolloin maata "käytetään valtaosin 
maataloustoimintaan". Näin ollen tukioikeuksia on myönnetty maa-aloille, joita käytetään 
pääasiassa virkistystoimintaan. Maa-aloilla, joilla muu kuin maataloustoiminta on sallittua, 
olisi määriteltävä toiminnan kesto ja kriteerit.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät vapautetaan III osaston 2 luvussa 
säädettyjä maatalouskäytäntöjä koskevista 
velvoitteista.

3. Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät vapautetaan III osaston 2 luvussa 
säädettyjä maatalouskäytäntöjä koskevista 
velvoitteista, mutta heidän on 
noudatettava täydentäviä ehtoja koskevia 
velvoitteita ja asetuksessa (EU) N:o [...] 
[HZR] tarkoitettua valvontaa.
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