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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Byrokratian vähentäminen on yksi 
YMP:n uudistuksen keskeisistä 
tavoitteista ja päävaatimuksista. 
Jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
hallinnollinen rasite olisi tulevaisuudessa 
pidettävä kohtuullisena siten, että otetaan 
käyttöön realistiset poikkeamarajat ja 
vähimmäisraja-arvot ja pyritään 
löytämään tasapaino luottamuksen ja 
valvonnan välillä.

Tarkistus 2

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 

(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 
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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 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

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 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. 
Tilintarkastustuomioistuin voi antaa 
lausunnon delegoiduista säädöksistä joko 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
pyynnöstä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Näin parlamentti ja neuvosto voivat muodostaa oman kantansa tilintarkastustuomioistuimen 
teknisen ammattitaidon perusteella.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Todentamisviranomaisiin ja 
maksajavirastoihin kohdistuvien 
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vaatimusten kasvaminen ei saa lisätä 
byrokratiaa entisestään jäsenvaltiossa, ja 
näiden vaatimusten olisi ennen kaikkea 
oltava kansainvälisten 
tarkastusstandardien mukaisia. 
Todentamismenettelyn laajuudessa ja 
sisällössä olisi säilytettävä tasapainoinen 
kustannus-hyötysuhde, ja 
lisäraportointivaatimusten olisi tuotava 
selvää lisäarvoa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Jokaista yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisesti toteutettavaa toimenpidettä olisi 
seurattava ja se olisi arvioitava 
toimenpiteen laadun parantamiseksi ja 
tulosten esittelemiseksi. Tässä yhteydessä 
olisi vahvistettava luettelo indikaattoreista, 
ja komission olisi arvioitava yhteisen 
maatalouspolitiikan vaikutuksia suhteessa 
politiikan tavoitteisiin. Komission olisi 
luotava yhteinen seuranta- ja 
arviointikehys varmistaen muun muassa se, 
että asiaa koskevat tiedot, myös 
jäsenvaltioilta saatavat tiedot, ovat 
käytettävissä oikeaan aikaan. Näin 
tehdessään sen olisi otettava huomioon 
tiedon tarpeet sekä mahdollisten 
tietolähteiden väliset synergiat. Komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio – Osa II" todetaan, että 
ilmastoasioihin liittyvien menojen osuus 
unionin talousarviosta nousee 
todennäköisesti vähintään 20 prosenttiin, 
mihin vaikuttavat myös eri politiikan 
aloilta tulevat rahoitusosuudet. Komission 
olisi sen vuoksi voitava arvioida yhteisen 
maatalouspolitiikan puitteissa annettavan 

(68) Jokaista yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisesti toteutettavaa toimenpidettä olisi 
seurattava ja se olisi arvioitava 
toimenpiteen laadun parantamiseksi ja 
tulosten esittelemiseksi. Tässä yhteydessä 
olisi vahvistettava luettelo indikaattoreista 
perus- ja tavoitetasoineen, ja komission 
olisi arvioitava yhteisen 
maatalouspolitiikan vaikutuksia suhteessa 
politiikan tavoitteisiin. Komission olisi 
luotava yhteinen seuranta- ja 
arviointikehys varmistaen muun muassa se, 
että asiaa koskevat tiedot, myös 
jäsenvaltioilta saatavat tiedot, ovat 
käytettävissä oikeaan aikaan. Näin 
tehdessään sen olisi otettava huomioon 
tiedon tarpeet sekä mahdollisten 
tietolähteiden väliset synergiat ja 
käytettävä mahdollisuuksien mukaan jo 
olemassa olevia tietolähteitä. Seuranta- ja 
arviointikehyksessä olisi myös otettava 
huomioon YMP:n rakenne, jota sen olisi 
ilmennettävä asianmukaisesti. Tähän olisi 
kiinnitettävä huomiota aiheellisella 
tavalla. Komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle "Eurooppa 2020 
-strategiaa tukeva talousarvio – Osa II" 
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unionin tuen vaikutuksia 
ilmastotavoitteiden kannalta.

todetaan, että ilmastoasioihin liittyvien 
menojen osuus unionin talousarviosta 
nousee todennäköisesti vähintään 20 
prosenttiin, mihin vaikuttavat myös eri 
politiikan aloilta tulevat rahoitusosuudet. 
Komission olisi sen vuoksi voitava 
arvioida yhteisen maatalouspolitiikan 
puitteissa annettavan unionin tuen 
vaikutuksia ilmastotavoitteiden kannalta.

Perustelu

Tulosten arviointia varten indikaattoreilla on oltava perus- ja tavoitetasot.

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee riskiperusteisesti 
jäsenvaltioiden toimittamaa asiakirja-
aineistoa ja arvioi järjestelmien 
toimivuutta varmistaakseen, että 
hallinnointi- ja valvontaelimet täyttävät 
kansallisen hyväksynnän edellytykset.

Perustelu

Jotta vältyttäisiin siltä, että virheet havaitaan vasta myöhempien tarkastusten yhteydessä, 
mikä saattaisi johtaa useampiin tarkastuksiin ja rahoitusoikaisuihin, komission tulisi 
talousarvion toteuttamisesta vastaavana elimenä valvoa hyväksymisprosessia. Koska 
rahoitusoikaisuihin liittyy ongelmia – kuten veronmaksajien joutuminen maksajiksi kahdesti 
ja liian laaja kiinteämääräisten oikaisujen käyttö – on erittäin tärkeää taata asianmukaisen 
ennaltaehkäisevän valvontajärjestelmän olemassaolo. Tällainen järjestelmä ei voi olla 
tehokas ilman komission valvovaa roolia kansallisessa hyväksymisprosessissa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhteenveto kaikista käytettävissä 
olevista tarkastustuloksista mukaan 

(c) yhteenveto:
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luettuna analyysi järjestelmällisesti tai
usein toistuvista puutteista sekä 
toteutetuista tai suunnitelluista korjaavista 
toimista.

(i) kaikista käytettävissä olevista 
tarkastustuloksista mukaan luettuna 
analyysi systeemisistä ja toistuvista 
puutteista sekä toteutetuista tai 
suunnitelluista korjaavista toimista.

(ii) valvontatilastoista, jotka on raportoitu 
102 artiklan 1 kohdan c alakohdan v 
alakohdan mukaisesti, ja
(iii) muista aiheellisiksi katsotuista 
tarkastuksista.

Perustelu

Saatetaan vastaamaan varainhoitoasetusta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hyväksytty maksajavirasto ei enää 
täytä yhtä tai useampaa 2 kohdassa 
tarkoitettua hyväksymisperustetta, 
jäsenvaltion on peruutettava hyväksyntä, 
jollei maksajavirasto tee tarvittavia 
muutoksia ongelman merkittävyyden 
mukaan asetetussa määräajassa.

5. Jos hyväksytty maksajavirasto ei enää 
täytä yhtä tai useampaa 2 kohdassa 
tarkoitettua hyväksymisperustetta, 
jäsenvaltion on omasta aloitteestaan tai 
komission pyynnöstä peruutettava 
hyväksyntä, jollei maksajavirasto tee 
tarvittavia muutoksia ongelman 
merkittävyyden mukaan asetetussa 
määräajassa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) maksajavirastojen hallinnollisten 
vahvistuslausumien laajuutta ja niiden
perustana olevaa työtä koskevat säännöt;

Perustelu

Komission olisi delegoiduilla säädöksillä selkeästi määriteltävä maksajavirastojen 
hallinnollisten vahvistuslausumien laajuutta ja niiden perustana olevaa työtä koskevat 
säännöt.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Todentamisviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa kansainvälisesti 
hyväksyttyjen tarkastusstandardien 
mukaisesti satunnaisten ja 
riskiperusteisten tarkastusten perusteella 
jäsenvaltion aiemman suoriutumisen 
huomioon ottavan 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. Lausunnossa 
todetaan muun muassa, antaako 
tarkastelu aihetta epäillä 7 artiklan 
3 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa 
hallinnollisessa vahvistuslausumassa 
annettuja tietoja.

Tarkistus 10
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Todentamisviranomaisten lausunnot 
julkaistaan aiheellisella tavalla.

Tarkistus 11

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.

Poistetaan.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) tilojen taloudellisen toiminnan kestävän 
kehittämisen, mukaan luettuna tilojen 
nykyaikaistaminen, kilpailukyvyn 
kehittäminen, alakohtainen integrointi, 
innovointi ja markkinasuuntautuneisuus;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
44 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 

Kun alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
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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.

kuluessa tiedot 61 artiklan mukaisesti
suoritettujen tarkastusten lukumääristä ja 
tarkastusten tuloksista ja kun jäsenvaltio 
ylittää tämän määräajan, komissio voi
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja 
ottaen huomioon viivästymisen 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, 
edellyttäen, että komissio on hyvissä ajoin 
ennen viitejakson alkua asettanut 
jäsenvaltioiden saataville kaikki ne tiedot, 
lomakkeet ja selvitykset, joita ne 
tarvitsevat asiaa koskevien tilastojen 
laatimiseen.

Perustelu

Komission on toimitettava tarvittavat lomakkeet ja selvitykset jäsenvaltioiden käyttöön 
tiedonkeruuajan alkamiseen mennessä. 

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) täyttääkö maksajavirasto 7 artiklan 
2 kohdan mukaiset hyväksymisperusteet 
ja soveltaako jäsenvaltio asianmukaisesti 
7 artiklan 5 kohdan säännöksiä.

Perustelu

Komissio voi tehdä paikalla tarkastuksia jäsenvaltioissa ja todentaa, täyttävätkö 
maksajavirastot hyväksymisperusteet. Jos maksajavirasto ei enää täytä yhtä tai useampaa 
hyväksymisperustetta, jäsenvaltion on peruutettava sen hyväksyntä.

Tarkistus 15
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) todentamisviranomaisilta 9 artiklan 
mukaisesti edellytettävä työ.

Perustelu

Komissio voi tehdä paikalla tarkastuksia, joiden yhteydessä tarkastetaan työ, jota 
todentamiselimiltä odotetaan 9 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) jäljempänä 56 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen velvoitteiden 
noudattaminen.

Perustelu

Komission on tutkittava, ovatko jäsenvaltiot perineet edunsaajalta takaisin summat, jotka on 
maksettu aiheettomasti sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin vuoksi.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Komissio ilmoittaa paikalla tehtävästä 
tarkastuksesta hyvissä ajoin etukäteen 
jäsenvaltiolle, jota tarkastus koskee, tai 
jäsenvaltiolle, jonka alueella tarkastus 
tehdään, ja se koordinoi tarkastuksia.
Asianomaisen jäsenvaltion virkamiehet 
saavat osallistua näihin tarkastuksiin. 
Komissio perustaa paikallis- ja 
alueviranomaisille tarkoitetun 
palvelupisteen, jonka tarkoituksena on 
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käsitellä näiden viranomaisten valituksia 
paikalla tehtäviin viljelijöitä koskeviin 
tarkastuksiin liittyvästä byrokratiasta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio perustaa rahoitusoikaisunsa 
havaittuihin yksittäisiin 
sääntöjenvastaisuuksiin tai ottaa 
huomioon sääntöjenvastaisuuksien 
systeemisen luonteen päättäessään, onko 
sovellettava ekstrapoloitua vai 
kiinteämääräistä oikaisua.
Kiinteämääräisiä oikaisuja voidaan 
käyttää vain, jos tapauksen luonteen 
vuoksi on mahdotonta määrittää havaitun 
sääntöjenvastaisuuden laajuutta ja 
määrää tai ekstrapoloida oikaistavaa 
määrää.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen rahoituksen epäämistä koskevan 
päätöksen tekemistä komission 
tarkastuksen tulokset ja asianomaisen 
jäsenvaltion antamat vastaukset annetaan 
tiedoksi kirjallisina, minkä jälkeen 
molemmat osapuolet pyrkivät sopimukseen 
toteutettavista toimenpiteistä.

Ennen rahoituksen epäämistä koskevan 
päätöksen tekemistä komission 
tarkastuksen tulokset ja asianomaisen 
jäsenvaltion antamat vastaukset annetaan 
tiedoksi kirjallisina, minkä jälkeen 
molemmat osapuolet pyrkivät sopimukseen 
toteutettavista toimenpiteistä. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltioille on annettava 
mahdollisuus osoittaa kyseisen aineiston 
tarkastelun avulla, että 
sääntöjenvastaisuuden todellinen laajuus 
on komission arviota vähäisempi.
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Perustelu

Rahoitusoikaisuja varten ehdotettu järjestelmä olisi saatava vastaamaan muita yhteisesti 
hallinnoituja ohjelmia kuten EAKR, ESR ja koheesiorahasto.

Tarkistus 20

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.

Perustelu

Saatetaan vastaamaan varainhoitoasetusta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kansalliset tuet tai rikkomukset, joiden 
osalta on aloitettu perussopimuksen 108 
tai 258 artiklassa tarkoitettu menettely;

(b) kansalliset tuet, joiden osalta komissio 
on aloittanut perussopimuksen 108 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn, tai rikkomukset, joiden osalta
komissio on antanut jäsenvaltiolle 
virallisen ilmoituksen perussopimuksen 
258 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Saatetaan vastaamaan varainhoitoasetusta.
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Tarkistus 22

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 ensimmäinen 
sääntöjenvastaisuus on havaittu, ja 
ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa. 
Komissio toteuttaa kaikki tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki 
saamiset kirjataan.

Perustelu

Komissio vastaa talousarvion toteuttamisesta, ja sen pitää myös varmistaa, että "sen" 
kirjanpitoon sisältyvät määrät kattavat kaikki tapahtumat ja ovat paikkansapitäviä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) takaisinperinnästä jo aiheutuneet ja 
ennakoitavissa olevat kustannukset ovat 
yhteensä suuremmat kuin takaisin perittävä 
määrä;

(a) takaisinperinnästä jo aiheutuneet ja 
ennakoitavissa olevat kustannukset ovat 
yhteensä suuremmat kuin takaisin perittävä 
määrä; komissio määrittelee tällöin 
yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa 
vähimmäisarvon, joka asetetaan 
vastaamaan kyseisen jäsenvaltion 
tilannetta; 

Perustelu

Pikkusummien takaisinperintä muodostaa merkittävän hallinnollisen rasitteen. Tietyn 
alarajan alittavia summia ei siten pitäisi periä takaisin, jotta säilytetään kustannustehokkuus.

Tarkistus 24
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Ehdotus asetukseksi
59 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tässä jaksossa esitettyjen 
takaisinperintään liittyvien säännösten 
asianmukaisen ja tehokkaan soveltamisen 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa erityisvelvoitteista, jotka 
jäsenvaltioiden on täytettävä, delegoitu 
säädös 111 artiklan mukaisesti.

Saamisten ja niiden viivästyskorkojen 
takaisinperinnän tässä jaksossa
esitettyihin ehtoihin ja menettelyihin
liittyvien säännösten asianmukaisen ja 
tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi 
siirretään komissiolle valta antaa 
erityisvelvoitteista, jotka jäsenvaltioiden on 
täytettävä, delegoitu säädös 111 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehokkaan suojan tarjoamiseksi
petoksia vastaan, erityisesti hyvin 
riskialttiilla alueilla; suojalla on oltava 
ennalta ehkäisevä vaikutus ja huomioon 
otetaan toimenpiteiden kustannukset, 
hyödyt ja niiden oikeasuhteisuus;

(b) tehokkaan suojan tarjoamisen 
varmistamiseksi petoksia vastaan, 
erityisesti hyvin riskialttiilla alueilla; 
suojalla on oltava ennalta ehkäisevä 
vaikutus ja huomioon otetaan 
toimenpiteiden kustannukset, hyödyt ja 
niiden oikeasuhteisuus;

Perustelu

Alkuperäinen sanavalinta vaikuttaa liian heikolta, joten sitä pitää vahvistaa.

Tarkistus 26

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 
tehtävät hallinnolliset tarkastukset, joita 

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

tarkastukset, joihin sovelletaan vaadittua 
vahvistustasoa vastaavaa riskiperusteista 
lähestymistapaa ja joita täydennetään 
paikalla tehtävillä tarkastuksilla, joiden 
tarkoituksena on seurata luontaisten 
riskien tasoa ja joiden määrä sovitetaan 
luontaisten riskien ja valvontariskien 
mukaisesti.

Tarkistus 27

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.

Tarkastusten oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi on otettava huomioon 
muun muassa seuraavat tekijät:
– kyseessä olevien summien suuruus;
– hallinto- ja valvontajärjestelmien 
aikaisempien tarkastusten tulokset;
– vapaaehtoinen osallistuminen 
kansainvälisesti tunnustettujen 
standardien mukaisesti hyväksyttyihin
hallinnointijärjestelmiin.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännöt tehokkaaseen riskienhallintaan 
tarvittavien paikalla tehtävien tarkastusten 

(b) säännöt tehokkaaseen riskienhallintaan 
tarvittavien paikalla tehtävien tarkastusten 
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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;

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; tilintarkastustuomioistuin voi 
arvioida perusteita, joilla komissio 
perustelee tarkastusten vähentämisen;

Perustelu

Tuomioistuimen asiantuntijuus voi olla hyödyksi lainsäätäjälle ja selkeyttää komission 
perusteita, joilla se perustelee tarkastusten vähentämisen.

Tarkistus 29

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 1 kohdassa tarkoitetun 
peruutuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
seuraamusten kohteena olevat määrät 
peritään takaisin kokonaan sanotun 
rajoittamatta 56 artiklan 3 kohdan 
soveltamista.

Perustelu

Pikkusummien takaisinperintä muodostaa merkittävän hallinnollisen rasitteen. Tietyn 
alarajan alittavia summia ei siten pitäisi periä takaisin, jotta säilytetään kustannustehokkuus.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä 91 artiklaa ei kuitenkaan 
sovelleta tuensaajiin, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] V 
osastossa tarkoitettuun 

Poistetaan.
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pienviljelijäjärjestelmään, eikä 
tuensaajiin, jotka saavat tukea asetuksen 
(EU) N:o RD/xxx 29 artiklan 9 kohdan 
nojalla.

Perustelu

Pientilallisia ei pitäisi vapauttaa täydentävien ehtojen noudattamisvelvollisuudesta.

Tarkistus 31

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 
ole vahvistettu liitteessä II.

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 ja vaadittava 
konkreettisia ja säännöllisiä toimia tai 
tietyistä toimista pidättymistä 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 
ole vahvistettu liitteessä II.

Perustelu

Jotta varmistetaan, että EU:n tuki maksetaan todellisista toimista, pitäisi 
toimenpidevaatimuksien vähimmäisvaatimuksissa edellyttää konkreettisia ja säännöllisiä 
toimia.



AD\913067FI.doc 19/23 PE489.355v02-00

FI

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Vähennysten ja poissulkemisten 
laskemiseksi huomioon otetaan havaitun 
noudattamatta jättämisen vakavuus, 
seuraukset, laajuus, kesto ja toistuvuus 
sekä 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistetut 
perusteet. Yleisperiaatteena on, että 
rangaistus suhteutetaan täydentäviin 
ehtoihin liittyvien velvoiterikkomusten 
vakavuuteen ja seurauksiin tai on 
riippuvainen niistä.

Perustelu

Tarkistus yhdenmukaistaa asetuksen niiden perussopimuksen määräysten kanssa, joiden 
mukaan ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja saastuttajan olisi 
maksettava. Niinpä täydentäviin ehtoihin liittyvät rikkomukset pitäisi arvioida niiden 
ympäristövaikutusten perusteella.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys voi 
olla enintään 5 prosenttia, ja jos kyseessä 
on toistuva noudattamatta jättäminen,
enintään 15 prosenttia.

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys on
vähintään 1 prosentti ja enintään 5 
prosenttia, ja jos kyseessä on toistuva 
noudattamatta jättäminen, vähintään 
10 prosenttia.

Perustelu

Muutoksen tarkoituksena on varmistaa kyseessä olevan politiikan välineen tehokkuus ja 
kannustaa tuensaajia olemaan huolellisia.

Tarkistus 34
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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 tahallinen noudattamatta 
jättäminen, vähennys on pääsääntöisesti 
vähintään 25 prosenttia, ja kyseeseen voi 
myös tulla täydellinen sulkeminen yhden 
tai useamman tukijärjestelmän 
ulkopuolelle, ja nämä seuraamukset voivat 
jatkua yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajan.

Perustelu

Muutoksen tarkoituksena on rohkaista tuensaajia tekemään kaikkensa välttääkseen tahallista 
sääntöjen noudattamatta jättämistä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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. Tässä yhteydessä komissio 
hyödyntää synergioita ja käyttää 
mahdollisuuksien mukaan jo olemassa 
olevia tietoja ja tietolähteitä.
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Perustelu

Seuranta ja arviointi eivät saa entisestään pahentaa jäsenvaltioihin ja edunsaajiin jo 
kohdistuvaa hallinnollista rasitetta. Siksi komission olisi käytettävä jo olemassa olevia 
tietolähteitä ja pyrittävä synergiavaikutuksiin.

Tarkistus 36

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.

Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä indikaattoreita ja 
tavoitetasoja ja vaatii jäsenvaltioita 
määrittelemään näitä indikaattoreita 
varten perus- ja tavoitetasot. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 112 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Komission olisi asetettava indikaattoreille tavoitetasot, jotta voidaan arvioida tavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on 
lähetettävä, sekä tiedon tarpeista ja 
mahdollisten tietolähteiden välisistä 
synergioista. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 112 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on 
lähetettävä, sekä tiedon tarpeista ja 
mahdollisten tietolähteiden välisistä 
synergioista. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset eivät saa johtaa 
jäsenvaltioiden ja edunsaajien 
hallinnollisen rasitteen kasvuun. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 112 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
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tarkastelumenettelyä noudattaen.
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