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Tarkistus 45
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

(9) Hyväksyttyjen sääntöjen olisi taattava, 
että maan tukikelpoisuudessa otetaan 
huomioon kussakin jäsenvaltiossa 
vallitsevat viljelyä, maatalouskäyttöjä ja 
perinteisten laidunten fyysisiä 
ominaisuuksia koskevat erityisolosuhteet, 
jotta vältetään viljelemättä jättäminen ja 
säilytetään luonnon monimuotoisuus ja 
maisemapiirteet. Komissiolle olisi tiettyjen 
uusien seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

Or. en

Tarkistus 46
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa ja laitumessa.

Or. en

Tarkistus 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus siirtää kyseinen määrä 
I pilarista II pilariin. Komission olisi 
jäsenvaltioita kuultuaan määritettävä 
suurin mahdollinen siirtomäärä 
viimeistään vuoden 2014 alussa.

Or. lt
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Tarkistus 48
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Maksutaso olisi kuitenkin nostettava 
80 prosenttiin niissä jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien määrä on mukauttamisen 
jälkeen edelleen alle 80 prosenttia 
unionin keskiarvosta. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
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soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 49
Riikka Manner

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 

(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 
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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 
2092/91 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.

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 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, sekä viljelijöiden, jotka ovat 
sitoutuneet asetuksen (EU) N:o [RDR] 
29 artiklan mukaiseen ympäristö- ja
ilmastotukeen, 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.

Or. fi

Tarkistus 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
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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 
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 

suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston, 
luonnon monimuotoisuuden 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, 
valvottavissa olevia, 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 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) 
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vahvistettavaan seuraamukseen. N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Tarkistus 51
Matthias Groote

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 
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 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
kestävän maatalouden tukeminen ja 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla. Ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä 
tuetaan siten koko unionissa samalla kun
säilytetään elintarviketurvan ja 
ympäristönäkökohtien kannalta 
tasapainoinen maankäyttö. 
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 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
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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.

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.

Or. de

Tarkistus 52
Julie Girling

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 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän neuvotteluun 
perustuvan, 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 
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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 
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.

viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka liittyvät maatalouteen. Näihin 
toimiin voi sisältyä 
viherryttämistoimenpiteitä, kuten 
luonnonvaraisten eläinten, lintujen ja 
hyönteisten ravinnoksi soveltuva 
kasvivalikoima, suunnitellut 
biodiversiteettikäytävät, ilmastonmuutosta 
hillitsevät toimenpiteet ja yleinen 
ympäristönsuojelun ohjaus. Näiden 
toimenpiteiden olisi oltava oikeasuhteisia 
ja paikallisten ilmasto-, maaperä- ja 
vesiolosuhteiden mukaisia.

Or. en

Tarkistus 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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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 
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 

(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 voitava 
käyttää 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 
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 
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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.

edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi vaikuttaa myönnettävien 
suorien tukien määrään.

Or. en

Tarkistus 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Koska ympäristötilanne vaihtelee 
eri jäsenvaltioissa, viherryttämistavoitteet 
voitaisiin mahdollisesti saavuttaa 
paremmin kansallisesti tai alueellisesti. 
Näin ollen jäsenvaltioiden olisi voitava 
soveltaa joustavammin suoria tukia 
koskevaa viherryttämiselementtiä.

Or. en

Tarkistus 55
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sen varmistamiseksi, että viljelyn 
monipuolistamista koskevassa 
toimenpiteessä tarkoitettuja 
velvollisuuksia sovelletaan 
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi ja että 
niillä parannetaan ympäristönsuojelua, 

Poistetaan.
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komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä viljelykasvin 
määritelmän ja kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 56
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena olevat maa-
alat pysyvänä nurmena, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena ja laitumena 
olevat maa-alat pysyvänä nurmena ja 
laitumena, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 57
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sen varmistamiseksi, että 
luonnonhoitoaloja koskeva toimenpide 
pannaan täytäntöön tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti sekä jäsenvaltioiden 
erityispiirteet huomioon ottaen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

Poistetaan.



AM\902453FI.doc 15/68 PE489.554v01-00

FI

säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä luonnonhoitoaloja 
koskevassa toimenpiteessä mainittujen 
luonnonhoitoalojen tyyppien 
tarkentamiseksi sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon mainitussa 
toimenpiteessä tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Suorien tukien 
viherryttämiselementtiä on pidettävä 
kannusteena eikä rasitteena. Näin ollen 
viljelijöille ei pitäisi asettaa ylimääräisiä 
hallinnollisia vaatimuksia. Ylimääräisiä 
vaatimuksia tai rajoituksia ei pitäisi 
asettaa myöskään alueille, joilla 
sovelletaan jo täydentäviä ehtoja koskevia 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 59
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
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tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 10 
prosenttia silloin, kun tuotantosidonnaisen 
tuen määrä on ollut jäsenvaltiossa ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 5 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion 
olisi kuitenkin sallittava käyttää enemmän 
kuin 10 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 
todetaan olevan tarpeidensa puolesta 
haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain siinä määrin kuin 
on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi 
lisäksi siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 10 
prosenttia silloin, kun tuotantosidonnaisen 
tuen määrä on ollut jäsenvaltiossa ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 5 prosenttia. Tuotantosidonnaisesta 
tuesta olisi säädettävä sellaisten kasvien 
kohdalla, joista on hyötyä ympäristölle; 
tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset 
palkokasvit ja kasvit, jotka edistävät 
kasviproteiineja koskevaa 
omavaraisuutta.

Or. fr

Tarkistus 60
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 10 
prosenttia silloin, kun tuotantosidonnaisen 
tuen määrä on ollut jäsenvaltiossa ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 5 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion 
olisi kuitenkin sallittava käyttää enemmän 
kuin 10 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 
todetaan olevan tarpeidensa puolesta 
haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain siinä määrin kuin 
on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi 
lisäksi siirrettävä valta hyväksyä 

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla.
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 10 
prosenttia silloin, kun tuotantosidonnaisen 
tuen määrä on ollut jäsenvaltiossa ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 5 prosenttia. Tuotantosidonnainen tuen 
saanti olisi rajoitettava vähäisiin 
tuotantoaloihin, joilla on erityisiä 
tarpeita, eikä sitä pitäisi käyttää yleisenä 
välineenä. Lisäksi tuotantosidonnainen 
tuki olisi poistettava asteittain 
mahdollisimman nopeasti.
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täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

Or. en

Tarkistus 61
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Jäsenvaltioiden olisi sallittava 
käyttää enintään 5 prosenttia kansallisista 
enimmäismääristään ympäristöä ja 
eläinten hyvinvointia hyödyttäviin 
erityisiin maatalousalan toimiin. Tämän 
olisi sisällettävä korkean luontoarvon 
tuotantoa ja ympäristötehokkuuden 
parantamista koskevien käytäntöjen 
edistäminen ja tiukennetut eläinten 
hyvinvointia koskevat vaatimukset. 
Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotta tämän 
erityistuen myöntämisen ehdot voidaan 
määrittää selkeästi.

Or. en

Tarkistus 62
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 

(38) Pienviljelijöille olisi voitava ottaa
käyttöön yksinkertainen erityisjärjestelmä 
suorien tukien hallintoon ja valvontaan 
liittyvien hallinnollisten kustannusten
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vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

vähentämiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava itse päättää, ottavatko 
ne erityisjärjestelmän käyttöön. Sen 
vuoksi olisi vahvistettava kiinteämääräinen 
kertatuki, joka kattaa kaikki suorat tuet. 
Olisi otettava käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

Or. fi

Tarkistus 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien 
tukien enimmäismäärään. Tällaiset 

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen.
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valinnat olisi tehtävä tietyissä rajoissa 
yhden kerran koko tämän asetuksen 
soveltamisajaksi.

Or. en

Tarkistus 64
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien 
tukien enimmäismäärään. Tällaiset 
valinnat olisi tehtävä tietyissä rajoissa 
yhden kerran koko tämän asetuksen 
soveltamisajaksi.

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi.

Or. en

Tarkistus 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tukea sellaisille viljelijöille, jotka 
soveltavat ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisia maatalouskäytäntöjä;

ii) tukea sellaisille viljelijöille, jotka 
soveltavat luonnon monimuotoisuuden, 
maaperän hedelmällisyyden ja 
vesialueiden hyvän hallinnon sekä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
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maatalouskäytäntöjä, jotka ovat 
merkittävästi täydentäviä ehtoja 
vaativampia;

Or. en

Tarkistus 66
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– viljelemättömän maatalousmaan 
palauttamista.

Or. fr

Tarkistus 67
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’maatalousmaalla’ pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien pinta-alaa;

e) 'maatalousmaalla' pellon, pysyvien 
nurmien ja laidunten tai pysyvien 
viljelmien pinta-alaa;

Or. en

Tarkistus 68
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’pysyvillä viljelmillä’ viljelykiertoon g) 'pysyvillä viljelmillä' viljelykiertoon 
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kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät nurmet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät nurmet ja laitumet, joihin 
maata käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

Or. en

Tarkistus 69
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden
rehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja tai 
perinteisten laidunten ominaisuuksien 
kannalta tärkeitä piirteitä, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus määritelmäksi on ongelmallinen, sillä sen ulkopuolelle jätetään laitumet, 
jotka ovat tärkeitä sekä maatalouden resurssina että luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Kyseiset maa-alueet sisältyvät tähän ehdotukseen, ja ehdotus edistää yksinkertaistamista, 
oikeudenmukaisempaa järjestelmää sekä ympäristöarvoja. Muutos mahdollistaa suuremman 
joustavuuden alueellisten erojen osalta. Samalla korostetaan, että tukikelpoisen maan on 
oltava viljelymaata.

Tarkistus 70
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’pysyvällä nurmella’ maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

h) 'pysyvällä nurmella ja laitumella' maata, 
jota käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja, 
kuten kanervaa, on enemmistö;

Or. en

Tarkistus 71
Satu Hassi, Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) 'korkean luontoarvon tuotannolla' 
viljelyjärjestelmiä, jotka sisältävät 
viljelytoiminnan ja maatalousmaan, 
joiden erityispiirteiden perusteella 
voidaan odottaa, että ne tukevat 
korkealaatuista luonnon 
monimuotoisuutta tai suojeluarvoltaan 
merkittäviä lajeja ja elinympäristöjä. 
Nämä järjestelmät ovat luonteenomaisesti 
muita kuin voimaperäisiä tuotantoalueita 
ja niillä kasvaa runsaasti luonnollista tai 
osittain luonnollista kasvillisuutta. Niille 
voi olla luonteenomaista myös 
monimuotoinen maanpeite.

Or. en
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Perustelu

Perustuu valmistelijan tarkistukseen 16.

Tarkistus 72
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Maksutaso on nostettava 
80 prosenttiin niissä jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien määrä on mukauttamisen 
jälkeen edelleen alle 80 prosenttia 
unionin keskiarvosta.

Or. en

Tarkistus 73
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
aktiiviviljelijä kansallisessa 
lainsäädännössään perustuen 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa olevaan 
maataloustoiminnan määritelmään. 

Or. fi

Perustelu

Komission ehdotus aktiiviviljelijän määritelmästä ei ole toimiva. Suorien tukien määrä ei 
sinällään kerro viljelijän aktiivisuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmä pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden määriteltäväksi.
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Tarkistus 74
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Aktiiviviljelijällä tarkoitetaan henkilöä, 
joka harjoittaa maataloustoimintaa, ja 
maataloustoiminnalla tarkoitetaan

Or. en

Tarkistus 75
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
asianmukaisia puolueettomia ja 
syrjimättömiä perusteita sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia ei 
myönnetä sellaiselle maanviljelijälle,

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus lisää viljelijöiden ja viranomaisten hallinnollista rasitetta. Siinä ei 
puututa todelliseen passiivisia viljelijöitä koskevaan ongelmaan, sillä useimmat heistä 
saisivat joka tapauksessa alle 5 000 euroa ja kohtaa ei siten sovelleta heihin.

Tarkistus 76
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

Komission ehdotus aktiiviviljelijän määritelmästä ei ole toimiva. Suorien tukien määrä ei 
sinällään kerro viljelijän aktiivisuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmä pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden määriteltäväksi.

Tarkistus 77
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) jonka maataloustoiminta on vain 
vähäinen osa koko taloudellisesta 
toiminnasta; tai

Or. en

Tarkistus 78
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 

a) maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen ja 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
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kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

luettuina; ja

Or. en

Tarkistus 79
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

Komission ehdotus aktiiviviljelijän määritelmästä ei ole toimiva. Suorien tukien määrä ei 
sinällään kerro viljelijän aktiivisuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmä pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden määriteltäväksi.

Tarkistus 80
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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) jonka pääliiketoimintaan tai toimialaan 
ei kuulu maataloustoiminnan 
harjoittaminen.
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Or. en

Perustelu

Komission ehdotus lisää viljelijöiden ja viranomaisten hallinnollista rasitetta. Siinä ei 
puututa todelliseen passiivisia viljelijöitä koskevaan ongelmaan, sillä useimmat heistä 
saisivat joka tapauksessa alle 5 000 euroa ja kohtaa ei siten sovelleta heihin.

Tarkistus 81
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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) maatalousalueen säilyttämistä 
sellaisessa kunnossa, että se soveltuu
laitumeksi tai viljelyyn, tai jäsenvaltioiden 
vahvistamien muiden vähimmäistoimien 
harjoittamista.

Or. en

Tarkistus 82
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viljelyalueen kunto on heikentynyt 
viljelijän aikana (maata on jätetty 
viljelemättä, maaperä on happamoitunut, 
maaperän orgaaninen aines on ehtynyt ja 
ylin kerros ei siksi sovellu viljelyyn). 

Or. fr
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Tarkistus 83
Riikka Manner

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.

Or. fi

Perustelu

Komission ehdotus aktiiviviljelijän määritelmästä ei ole toimiva. Suorien tukien määrä ei 
sinällään kerro viljelijän aktiivisuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmä pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden määriteltäväksi.

Tarkistus 84
Kārlis Šadurskis

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.

Or. en

Tarkistus 85
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 

Poistetaan.
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suoria tukia alle 5 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus lisää viljelijöiden ja viranomaisten hallinnollista rasitetta. Siinä ei 
puututa todelliseen passiivisia viljelijöitä koskevaan ongelmaan, sillä useimmat heistä 
saisivat joka tapauksessa alle 5 000 euroa ja kohtaa ei siten sovelleta heihin.

Tarkistus 86
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti seuraavista:

Poistetaan.

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;
b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; ja
c) perusteet, joiden mukaan viljelijän 
maatalousmaata on pidettävä 
pääasiallisesti alana, joka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla.

Or. fi

Perustelu

Komission ehdotus aktiiviviljelijän määritelmästä ei ole toimiva. Suorien tukien määrä ei 
sinällään kerro viljelijän aktiivisuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmä pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden määriteltäväksi.
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Tarkistus 87
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti seuraavista:

Poistetaan.

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;
b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; ja
c) perusteet, joiden mukaan viljelijän 
maatalousmaata on pidettävä 
pääasiallisesti alana, joka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 88
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti seuraavista:

Poistetaan.

a) perusteet suorien tukien määrän 
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vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;
b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; ja
c) perusteet, joiden mukaan viljelijän 
maatalousmaata on pidettävä 
pääasiallisesti alana, joka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus lisää viljelijöiden ja viranomaisten hallinnollista rasitetta. Siinä ei 
puututa todelliseen passiivisia viljelijöitä koskevaan ongelmaan, sillä useimmat heistä 
saisivat joka tapauksessa alle 5 000 euroa ja kohtaa ei siten sovelleta heihin.

Tarkistus 89
Satu Hassi, Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

b a) asetuksen (EU) N:o [HZR] 
93 artiklassa säädetyt täydentäviä ehtoja 
koskevat säännöt eivät täyty.

Or. en

Perustelu

Tämä ehto takaa Euroopan kansalaisille, että julkinen rahoitus ei aiheuta vahinkoja

Tarkistus 90
Satu Hassi, Margrete Auken
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Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
20 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin. Tällä tavalla 
siirretyt varat rahoitetaan 
sataprosenttisesti YMP:n talousarviosta 
edellyttäen, että ne kohdistetaan 
ympäristöön asetuksen (EU) N:o [...] 
[RDR] 5 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitettujen maaseudun kehittämistä 
koskevien prioriteettien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 91
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville tietyn 
osuuden tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 



PE489.554v01-00 34/68 AM\902453FI.doc

FI

rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

Or. en

Tarkistus 92
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR]
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
20 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin.

Or. fr

Tarkistus 93
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä viljelijä 
on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 

Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä viljelijä 
on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä, 
myyntikelpoisen maatalouden 
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mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

bruttotuotannon, lisäarvon tai työllistetyn 
työntekijämäärän perusteella –
molemmissa tapauksissa asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti – hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 94
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille.

4. Jäsenvaltion on käytettävä kansallista 
varantoa myöntääkseen tukioikeuksia 
ensisijaisesti maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille. Oikeudet 
enimmäismäärään on myönnettävä 
nuorille viljelijöille, jotka sitoutuvat 
noudattamaan seuraavia ympäristön 
kannalta hyviä maatalouskäytäntöjä: 
integroitu tuholaistorjunta, korkean 
luontoarvon tuotanto ja 
luonnonmukainen viljely.

Or. fr

Tarkistus 95
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viljelemättömän maatalousmaan 
palauttamiseen viljelykelpoiseen kuntoon.
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Or. fr

Tarkistus 96
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 25 
artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava 
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
paikallisten ilmasto-, ympäristö- ja 
vesiolosuhteiden kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

Or. en

Tarkistus 97
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka 
kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on huolehdittava viljelyn 
monipuolistamisesta 30 artiklassa 
säädetyllä tavalla.

Or. fi

Perustelu

Tekstin yksinkertaistamisen kannalta vihertämissääntöjen pitäisi olla yleisellä tasolla tässä 
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artiklassa ja yksityiskohtaisemmin artiklassa 30.

Tarkistus 98
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
useampia hehtaareja peltoalaa kuin 
asianomaisen jäsenvaltion osalta 
määritellyssä keskimääräisen kokoisessa 
maatilassa ja jos yli 40 prosenttia 
tukikelpoisesta alasta käytetään 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

Or. en

Tarkistus 99
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla;

Or. it
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Tarkistus 100
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä 
on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä 
käytetä kokonaisuudessaan 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaan kesannolla tai kokonaan 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka 
kasvavat veden alla;

a) viljelijän on valittava kiertoviljelyyn 
kasveja, jotka soveltuvat 
luonnonvaraisten eläinten, lintujen ja 
hyönteisten ravinnoksi;

Or. en

Tarkistus 101
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä pysyvä nurmi; 
ja

Or. en

Tarkistus 102
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva b) viljelijän on suunniteltava ja 
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pysyvä nurmi; ja säilytettävä biodiversiteettikäytäviä; ja

Or. en

Tarkistus 103
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan 
luonnonhoitoala.

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan 
kestävä luonnonhoitoala.

Or. de

Tarkistus 104
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava 
maatalousmaallaan luonnonhoitoala.

c) viljelijän on toteutettava 
ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä 
ja yleistä ympäristönsuojelun ohjausta.

Or. en

Tarkistus 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos viljelijät eivät noudata tässä 
luvussa asetettuja vaatimuksia, he 
saattavat menettää tämän asetuksen 
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33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuet.

Or. en

Tarkistus 106
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea 
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
käytäntöjä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 107
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla alueilla, on oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen, jos hän noudattaa 
tässä luvussa tarkoitettuja käytäntöjä siinä 
määrin kuin ne ovat asianomaisella tilalla 
yhteensopivia mainittujen direktiivien 
kanssa.

3. Viljelijällä, jonka tila sijaitsee kokonaan 
tai osittain direktiivin 92/43/ETY tai 
direktiivin 2009/147/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1968/2005 (tietyistä maatalouden 
ympäristötukijärjestelmistä) 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla, on 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen, 
jos hän noudattaa tässä luvussa 
tarkoitettuja käytäntöjä siinä määrin kuin 
ne ovat asianomaisella tilalla yhteensopivia 
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mainittujen direktiivien ja asetuksen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 108
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijällä, joka on sitoutunut 
asetuksen (EU) N:o [RDR] 29 artiklan 
mukaiseen ympäristö- ja ilmastotukeen, 
on automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Or. fi

Perustelu

Viljelijät, jotka ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötoimiin kakkospilarin alla, 
harjoittavat jo hyviä viljelijäkäytäntöjä.

Tarkistus 109
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijällä, joka käyttää perinteisiä 
käytäntöjä, jotka ovat ekologisesti ja 
ympäristönsuojelun kannalta erittäin 
arvokkaita eri jäsenvaltioissa, muun 
muassa Välimeren maiden erityistilanteen 
yhteydessä, viljelyn monipuolistamisen ja 
ekologisesti tärkeän maan yhteydessä, 
kuten laidunmaiden, pysyvien viljelyksien 
(oliivi- ja viiniviljelmät ja hedelmätarhat) 
tai riisiviljelmien yhteydessä, ja jotka 
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auttavat pysäyttämään luonnon 
monimuotoisuuden menettämisen, on 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Or. en

Tarkistus 110
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Viljelijällä, jolla nurmen osuus 
kokonaisviljelyalasta on vähintään 
50 prosenttia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Or. fi

Tarkistus 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän luvun vaatimuksia ei sovelleta 
tiloihin, joiden pinta-ala on alle
15 hehtaaria ja joissa käytetään 
taloudellisten ja historiallisten 
olosuhteiden seurauksena ympäristön 
kannalta hyviä viljelykäytäntöjä, jotka 
edistävät luonnon monimuotoisuutta.

Or. lt

Tarkistus 112
Kārlis Šadurskis
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijän peltoalalla on enemmän 
hehtaareja kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osalta määritellyssä 
keskimääräisen kokoisessa maatilassa ja 
jos yli 40:tä prosenttia tukikelpoisesta 
alasta käytetään nurmituotantoon (kylvetty 
tai luontainen), eikä se ole merkittävän 
osan vuodesta kokonaan kesannolla tai 
kokonaan sellaisten kasvien viljelyssä, 
jotka kasvavat veden alla, peltoalalla on 
viljeltävä vähintään kahta eri kasvia. 
Pääkasvin osuus saa olla enintään 
80 prosenttia peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 10 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan laitumena (kylvetty tai 
luontainen) tai se ei ole merkittävän osan 
vuodesta kokonaan kesannolla tai 
monivuotisten kasvien viljelyssä tai
kokonaan sellaisten kasvien viljelyssä, 
jotka kasvavat veden alla, peltoalalla on 
viljeltävä kiertoviljelyssä vähintään neljää
eri kasvia, joista vähintään yksi on 
alueellisesti asianmukainen palkokasvi, 
jota viljellään vähintään 10 prosentilla 
tukikelpoisista hehtaareista. Yksikään
mainituista neljästä viljelykasvista ei saa 
ylittää 50 prosenttia peltoalasta.

Or. en
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Perustelu

Perustuu valmistelijan tarkistukseen 27.

Tarkistus 114
Riikka Manner
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijän peltoala kattaa yli 
50 prosenttia liitteessä VI asianomaisen 
jäsenvaltion osalta määritellystä maatilan 
keskimääräisestä koosta, eikä peltoala ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, tai jos 
alle 50 prosenttia viljelijän peltoalasta on 
nurmituotannossa ja/tai viherkesannolla 
ja/tai sillä viljellään monivuotisia kasveja,
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

Or. fi

Perustelu

Kolmen hehtaarin alaraja on aivan liian pieni. Pinta-alaltaan pienille tiloille koituu kolmen 
kasvin viljelyvaatimuksesta hallinnollista taakkaa ja ylimääräisiä kustannuksia.

Tarkistus 115
Corinne Lepage
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
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(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä kiertoviljelynä 
vähintään kolmea eri kasvia tai jätettävä 
kesannolle kolmena peräkkäisenä 
vuotena. Kiertoviljelyyn sisältyy yksi 
palkokasvi. Suurilla viljatiloilla 
kiertoviljelyyn ei välttämättä kuulu 
palkokasvin istuttaminen, mutta viljelijän 
edellytetään monipuolistavan 
tuotantojärjestelmäänsä siten, että 
10 prosenttia hänen viljelymaastaan 
osoitetaan palkokasvin tuotantoon.

Or. fr

Tarkistus 116
Oreste Rossi
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Kummankin mainituista kahdesta
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 
70 prosenttia peltoalasta.

Or. it

Tarkistus 117
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan
kesannolla tai kokonaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kolmea 
eri kasvia. Jokaisen mainituista kolmesta 
viljelykasvista on kuitenkin katettava 
vähintään 5 prosenttia peltoalasta, ja 
pääkasvin osuus saa olla enintään 70 
prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kesannolla tai 
monivuotisten kasvien tai sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on toteutettava 
asianmukaista kiertoviljelyä, muun 
muassa jätettävä se kesannolle 
paikallisten ilmasto-, maaperä- ja 
vesiolosuhteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos viljelijällä on alle 10 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan laitumeksi tai 
nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), 
eikä se ole merkittävän osan vuodesta 
kokonaisuudessaan kesannolla tai sitä ei 
käytetä monivuotisten kasvien viljelyssä 
tai kokonaisuudessaan sellaisten kasvien 
viljelyssä, jotka kasvavat veden alla, 
viljelyä on monipuolistettava peltoalalla 
vähintään kolmen eri kasvin avulla; 
tähän sisältyy palkokasvien viljely 
vähintään 5 prosentilla tukikelpoisista 
hehtaareista.

Or. en
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Perustelu

Perustuu valmistelijan tarkistukseen 27.

Tarkistus 119
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, asetuksen (EU) N:o [RDR] 
33 artiklassa tarkoitetuilla alueilla, joilla 
on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta 
eri kasvia. Pääkasvin osuus saa olla 
enintään 80 prosenttia peltoalasta.

Or. fi

Perustelu

Kolmen kasvin vaatimus on erityisen hankala toteuttaa pohjoisissa ilmasto-olosuhteissa, siten 
kaksi kasvia pitäisi riittää alueilla, joilla luonnonolosuhteet ovat haastavia. Lyhyt kasvukausi 
ja alhainen tehoisa lämpötilasumma rajoittavat paljon viljeltävissä olevaa kasvivalikoimaa. 
Nurmituotanto on myös yleistä näillä alueilla, mikä sinällään edesauttaa luonnon 
monimuotoisuutta.

Tarkistus 120
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvä nurmi ja laidun

Or. en
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Tarkistus 121
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2014 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 
artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä ’pysyvänä 
nurmena olevat viitealat’.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että pysyvien nurmien ala säilyy 
kokonaistasolla.

Or. fi

Perustelu

Hallinnollisen taakan ja valvonnan ongelmien estämiseksi on parempi tarkastella pysyvien 
nurmien määrää koko jäsenvaltion tasolla eikä tilatasolla.

Tarkistus 122
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 1 
kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä ’pysyvänä nurmena olevat 
viitealat’. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pysyvänä nurmena olevat maa-alat 
säilytetään pysyvänä nurmena valtion 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 123
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 1 
kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä ’pysyvänä nurmena olevat
viitealat’. 

1. Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 
1 kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena ja 
laitumena olevat viitealat'.

Or. en

Tarkistus 124
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
tarkoitetaan.

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

Hallinnollisen taakan ja valvonnan ongelmien estämiseksi on parempi tarkastella pysyvien 
nurmien määrää koko jäsenvaltion tasolla eikä tilatasolla.

Tarkistus 125
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa 
tarkoitetaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Pysyvänä nurmena ja laitumena olevaa 
viitealaa lisätään, jos viljelijällä on 
velvollisuus muuttaa alat takaisin 
pysyväksi nurmeksi vuonna 2014 ja/tai 
2015, kuten asetuksen (EU) N:o [HZR] 
93 artiklassa tarkoitetaan.

Or. en

Tarkistus 127
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Aloja, joilla kasvatetaan puumaisia 
kasveja, rinnastetaan edellisessä kohdassa 
tarkoitettuihin pysyvänä nurmena oleviin 
viitealoihin.

Or. it
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Perustelu

Viinin- ja oliivinviljelyalueilla on vastaava luonnon monimuotoisuuden taso kuin pysyvänä 
nurmena olevilla alueilla, ja ne pystyvät sitomaan enemmän hiilidioksidia. 

Tarkistus 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 129
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

Hallinnollisen taakan ja valvonnan ongelmien estämiseksi on parempi tarkastella pysyvien 
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nurmien määrää koko jäsenvaltion tasolla eikä tilatasolla.

Tarkistus 130
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen ja uudistaa 
25 prosenttia kylvetystä nurmesta 
vuosittain. Mainittua rajaa ei sovelleta, jos 
kyseessä on ylivoimainen este tai 
poikkeukselliset olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 131
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena ja laitumena olevasta 
viitealastaan muuhun käyttötarkoitukseen. 
Mainittua rajaa ei sovelleta, jos kyseessä 
on ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 132
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, 
jotka koskevat 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetyn pysyvänä nurmena 
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen uudistamista, maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi 
silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
olevien viitealojen muuttamista maa-alan 
siirron yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 133
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat pysyvänä nurmena olevan alan
suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista ja maatalousmaan 
muuttamista takaisin pysyväksi nurmeksi. 

Or. fi

Tarkistus 134
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena ja laitumena 
olevan viitealan suurentamista, pysyvän 
nurmen ja laitumen uudistamista, 
maatalousmaan muuttamista takaisin 
pysyväksi nurmeksi ja laitumeksi silloin 
kun 2 kohdassa tarkoitettu sallittu 
pienennys ylittyy, sekä pysyvänä nurmena 
ja laitumena olevien viitealojen 
muuttamista maa-alan siirron yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 135
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla
Luonnonhoitoalat Poistetaan.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena 
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat 
esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
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tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin 
sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 10 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä laitumena 
olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja puolittain luonnonmukaiset 
elinympäristöt. Mainittujen maa-alueiden 
luonnonhoitoaloiksi hyväksymisen ehtoja 
ovat kyntämisen, kylvämisen, 
epäorgaanisilla lannoitteilla 
lannoittamisen kieltäminen ja 
laiduntamisen, sadonkorjuun ja 
niittämisen salliminen vain asiamukaisina 
aikoina, jotka ovat yhteensopivia luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa.

Or. en

Perustelu

Perustuu valmistelijan tarkistukseen 33. Jotta luonnonhoitoaloja olisi mahdollista perustaa 
myös tehotuotannon alueilla, prosenttiosuuden olisi liityttävä tilan tasoon.
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Tarkistus 137
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän, jonka peltoalasta alle 
50 prosenttia on nurmituotannossa ja/tai 
monivuotisten kasvien viljelyksessä, on 
varmistettava, että vähintään 7 prosenttia 
hänen 25 artiklan 2 kohdassa määritellyistä 
tukikelpoisista hehtaareistaan – pysyvänä 
nurmena olevat alat pois luettuina – on 
luonnonhoitoalaa, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Or. fi

Perustelu

Nurmiviljely edesauttaa luonnon monimuotoisuutta, joten 7 prosentin ala ei tuo 
biodiversiteetin kannalta merkittävästi lisäarvoa viljelijälle, jonka pelloista suurin osa on 
nurmiviljelyssä.

Tarkistus 138
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
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metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 139
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.
Edellä 5 prosentin osuus voidaan katsoa 
riittäväksi, jos viljelijä toteuttaa 
vapaaehtoisesti muita ympäristötoimia, 
kuten varmistaa, että syntynyttä lietettä ei 
levitetä ennen kuin se on käsitelty 
biokaasulaitoksessa, jotta voidaan 
vähentää häiritseviä hajuja ja päästöjä. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sen määrittelemiseksi, mitkä 
ympäristön kannalta suotuisat lisätoimet 
katsotaan riittäviksi, jotta viljelijän 
tukikelpoisista hehtaareista hyväksytään 
pienempi osuus.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen tarkoituksena on lisätä maatalouden yleistä hyväksyntää ja vähentää sen 
vaikutusta ympäristöön. Raakalietteen levittäminen häiritsee merkittävästi paikallisia 
asukkaita. Biokaasulaitoksessa suoritettava käymisprosessi vähentää huomattavasti sekä 
epämiellyttävistä hajuista aiheuttavaa häiriötä että haitallista ympäristövaikutusta.
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Tarkistus 140
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 3 prosenttia hänen 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. it

Tarkistus 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

1. Tietyn alan 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista hehtaareista 
– pysyvänä nurmena olevat alat pois 
luettuina – on oltava 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua 
luonnonhoitoalaa. Tämän alan on oltava 
vähintään

a) 2,5 prosenttia tukikelpoisista 
hehtaareista, tai
b) 7 prosenttia tukikelpoisista 
hehtaareista, pysyvänä nurmena olevat 
alueet ja alueet, kuten pengerrykset, 
suojakaistat tai maisemapiirteet, tai muut 
alueet, jotka katetaan jo täydentävillä 
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ehdoilla, pois luettuina.

Or. en

Tarkistus 142
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kiertoviljelyssä 
olevat kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 25 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. fr

Tarkistus 143
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – muutetaan 
yhtenäiseksi hoidetuksi luonnonhoitoalan 
verkostoksi, jollaista ovat esimerkiksi 
kesantoalat, pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat ja 25 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.
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Or. en

Tarkistus 144
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, asetuksen (EU) N:o [RDR] 
33 artiklassa tarkoitetuilla alueilla, joilla 
on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
ekologisen alan on katettava 5 prosenttia 
viljelijän peltoalasta. 

Or. fi

Perustelu

Ilmasto- ja sitä kautta viljelyolosuhteet ovat erityisesti pohjoisilla alueilla haastavammat kuin 
monissa muissa osissa Eurooppaa. Pohjoisilla alueilla tilusrakenne on yleensä rikkonainen ja 
viljelylohkot ovat pieniä ja niitä ympäröi yleensä metsää, mikä osaltaan jo edesauttaa 
luonnon monimuotoisuutta. Nurmiviljely on pohjoisilla alueilla myös hallitsevaa.

Tarkistus 145
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin 
sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 

2. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa yli 
50 prosenttia alasta on metsää, 
kosteikkoja, suota ja luonnonmukaisia 
elinympäristöjä, viljelijöiden on 
varmistettava, että vähintään 
1,5 prosenttia heidän tukikelpoisista 
hehtaareistaan on luonnonhoitoalaa. 
Vaatimusta ei sovelleta viljelijöihin, 
joiden tukikelpoisesta alueesta yli 
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noudattamiseksi. 20 prosenttia on metsää.

Or. en

Perustelu

Viherryttämisvaatimuksissa olisi vältettävä päällekkäisyyttä lakisääteisten hoitovaatimusten 
sekä maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevien toimenpiteiden kanssa 
täydentävien ehtojen mukaisesti. Tämä vähentäisi hallinnollista rasitetta ja saisi aikaan 
yksinkertaisempia ja selkeämpiä vaatimuksia, jotka eivät mahdollista kaksinkertaisia 
seuraamuksia ja viljelijöiden välisiä väärinymmärryksiä.

Tarkistus 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 30 
prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen vähintään 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä 
vuonna 2014 ja lisättävä määrä 
50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 147
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
20 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. it
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Tarkistus 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

1. Jäsenvaltio voi käyttää tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

Or. en

Tarkistus 149
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi päättää myöntää 1 
kohdassa tarkoitettua tukea kaikille 
kyseisen kohdan soveltamisalaan 
kuuluville alueille tai vaihtoehtoisesti 
rajoittaa tuen puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein vain joillekin 
asetuksen (EU) N:o [RDR] 33 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuille alueille.

2. Jäsenvaltio voi päättää myöntää 1 
kohdassa tarkoitettua tukea kaikille 
kyseisen kohdan soveltamisalaan 
kuuluville alueille tai vaihtoehtoisesti 
rajoittaa tuen puolueettomin ja 
syrjimättömin ympäristöä ja kestävyyttä 
koskevin perustein vain joillekin asetuksen 
(EU) N:o [RDR] 33 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille alueille.

Or. de

Tarkistus 150
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 151
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää poikkeuksellisissa olosuhteissa 
vain

Or. en

Tarkistus 152
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
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valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
peruna, maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, sian- ja siipikarjanliha,
kananmunat, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. fi

Perustelu

Tuotannonaloja olisi kohdeltava mahdollisimman tasapuolisesti.

Tarkistus 153
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

a) aloille tai jäsenvaltion alueille, joilla 
esiintyy vaikeuksia tietyillä taloudellisista 
ja/tai yhteiskunnallisista ja/tai 
ympäristöllisistä syistä erityisen tärkeillä 
maatalouden muodoilla tai aloilla;

Or. en

Tarkistus 154
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa b) poiketen siitä, mitä a alakohdassa
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säädetään, tuotantosidonnaista tukea voi 
myöntää myös sellaisille viljelijöille, joilla 
on 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 3 luvun 2 
jakson ja 71 m artiklan sekä asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 60 artiklan ja 65 artiklan 
neljännen alakohdan mukaisesti 
myönnettyjä tukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi tämän asetuksen III osaston 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

säädetään, sellaisille viljelijöille, joilla on 
31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 3 luvun 
2 jakson ja 71 m artiklan sekä asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 60 artiklan ja 65 artiklan 
neljännen alakohdan mukaisesti 
myönnettyjä tukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi tämän asetuksen III osaston 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 155
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 20 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

Or. it

Tarkistus 156
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
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yli 10 prosenttia asetuksen (EY) N:o 
73/2009 III, IV ja V osastossa – IV osaston 
1 luvun 6 jaksoa lukuun ottamatta –
säädettyjen suorien tukien myöntämiseen 
käytettävissä olevasta määrästään 
rahoittaakseen asetuksen (EY) N:o 73/2009 
III osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä 
toimenpiteitä, mainitun asetuksen 68 
artiklan 1 kohdan a alakohdan i–iv 
alakohdassa ja 1 kohdan b ja e alakohdassa 
säädettyä tukea tai mainitun asetuksen IV 
osaston 1 luvun – 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, voi 
päättää käyttää yli 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta enimmäismäärästä, 
jos komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

yli 10 prosenttia maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä 22 päivänä 
lokakuuta 2007 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus)1

182 artiklan 7 kohdassa ja asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 2 jaksossa 
säädettyjä toimenpiteitä, mainitun 
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, 
voi päättää käyttää yli 10 prosenttia 
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
enimmäismäärästä, jos komissio hyväksyy 
sen 41 artiklan mukaisesti.

____________
1 EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

Or. fi

Tarkistus 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolla on puuvillan lajikohtaisen 
tuen tehokkaan hallinnoinnin 
varmistamiseksi valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti säännöistä 
ja edellytyksistä, jotka koskevat maan ja 
lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten.

3. Komissiolla on puuvillan lajikohtaisen 
tuen tehokkaan hallinnoinnin 
varmistamiseksi valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti säännöistä 
ja edellytyksistä, jotka koskevat maan ja 
lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten. Näihin 
sääntöihin on sisällyttävä 
ympäristövaikutusten arviointia koskeva 
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vaatimus.

Or. en

Perustelu

Koska puuvillan viljelyssä käytetään todella paljon torjunta-aineita ja kasteluvettä, on 
asianmukaista edellyttää ympäristövaikutusten arviointia ennen kuin maa hyväksytään 
puuvillan tuotantoon.

Tarkistus 158
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
pienviljelijäjärjestelmä tämän osaston 
mukaisesti. Mikäli potentiaalisten 
tuensaajien osuus jäsenvaltiossa on 
vähemmän kuin 5 prosenttia, jäsenvaltion 
ei kuitenkaan tarvitse ottaa käyttöön 
pienviljelijäjärjestelmää.

Or. fi

Perustelu

Ylimääräisen byrokratian välttämiseksi pienviljelijäjärjestelmän pitäisi olla vapaaehtoinen 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 159
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät vapautetaan III osaston 2 luvussa 
säädettyjä maatalouskäytäntöjä koskevista 
velvoitteista. He menettävät kuitenkin 
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velvoitteista. 30 prosenttia perustuestaan, jos he eivät 
myy 10:tä prosenttia tuotannostaan 
suoraan tai paikallisesti.

Or. fr


