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LYHYET PERUSTELUT

Vihreän uudistuksen tarve

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) nykyinen osuus EU:n talousarviosta on yli 40 prosenttia. 
Enemmän kuin 40 prosenttia on valtava summa ja sen vuoksi ympäristön kannalta on 
erityisen tärkeää, että mainitut määrärahat käytetään ympäristön kannalta kestävällä tavalla. 
Tulevaisuuden ympäristönsuojelu edellyttää YMP:n perusteellista muuttamista. 

Laajemmin tarkasteltuna ei ole epäilystäkään siitä, että EU:n nykyiset maatalouskäytännöt 
ovat kestämättömiä pitkällä aikavälillä. Edellä mainittu aiheuttaa vakavia vaikutuksia 
Euroopan luonnonvaroihin, maaperä, vesivarat, luonnon monimuotoisuus ja 
ilmastovaikutukset mukaan luettuina. Muutamia esimerkkejä, jotka korostavat edellä 
mainittua ongelmaa:

 Maatalousalueet ovat ratkaisevan tärkeitä luonnonvaraisten eläinten kannalta, lintulajit 
mukaan luettuina. Peltolintukantoja seuraava Euroopan peltolintuindeksi laski vuonna 
2011 alimmalle tähän saakka mitatulle tasolle.

 Maatalous on merkittävä Euroopan vesialueiden pilaaja. Maatalouden osuus 
vesistöihin päätyvästä typestä on 50 prosenttia, ja maatalous on merkittävä 
fosfaattipäästöjen lähde.

 Maatalouden osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on 9,6 prosenttia, 
typpioksidipäästöistä 75 prosenttia ja metaanipäästöistä 49 prosenttia. 

Mainitun kehityksen muuttaminen ja Euroopan maatalouden kestävöittäminen edellyttävät 
YMP:n toimintaperiaatteiden täydellistä muuttamista. Suorilla tuilla – joiden osuus YMP:n 
talousarviosta on 75 prosenttia – on perinteisesti tuettu tehomaataloutta. Lisäksi on 
korostettava, että vaatimuksiin kytkettyjä suoria tukia lukuun ottamatta suora tuki ei millään 
tavalla kannusta siirtymään kestäviin käytäntöihin. 

Valmistelija ehdottaa YMP:n suorien tukien uudistamista siten, että etusijalle asetetaan 
kestävää viljelyä harjoittavat viljelijät. Sen varmistamisen, että julkisilla varoilla edistetään 
yleistä etua, on toimittava YMP:n ohjaavana periaatteena. 

Komission ehdotus – ja kuinka sitä voidaan tehostaa

Komissio antoi marraskuussa 2011 uudistusta koskevan ehdotuksen, jonka tavoitteena on 
suorien tukien "viherryttäminen". Komissio on ehdottanut kolmea nk. viherryttämisen 
osatekijää: viljelyn monipuolistaminen, alueiden pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalueet. Valmistelija ehdottaa mainittujen osatekijöiden vahvistamista 
seuraavasti:

1. Viljelyn monipuolistamisen sijasta tarvitaan vuoroviljelyä. Viljelyn monipuolistaminen 
kannustaa viljelijöitä vain siihen, että pieni osa viljelymaasta on vuoroviljelyn piirissä, mikä 
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ei edistä ympäristötavoitteiden saavuttamista. Vuoroviljely sen sijaan estää monokulttuurin, 
parantaa luonnon monimuotoisuutta ja vähentää torjunta-aineiden käyttötarvetta.

2. Valmistelija kannattaa ehdotusta, jonka mukaan pysyvän nurmen/laidunten osuus 
säilytetään siten, että varmistetaan laidunalueiden säilyttäminen vähintään nykyisellään. 
Mainitun tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin sitä, että pysyvän laitumen pinta-ala 
on määrättävä myöhemmän perusvuoden sijasta aikaisemman perusvuoden mukaisesti. 
Muussa tapauksessa viljelijälle tarjotaan vääristynyt kannustin kyntää laidunalueitaan 
mainitun vaatimuksen täyttämisen välttämiseksi.

3. Ehdotus, jonka mukaisesti viljelymaata muutetaan luonnonhoitoalueiksi, olisi jätettävä 
ennalleen, koska se on varsin hyödyllinen aloite komission ehdotuksessa. Valmistelija 
ehdottaa kuitenkin luonnonhoitoalueeksi määriteltävän viljelymaaosuuden korottamista 
komission ehdottamasta 7 prosentista 10 prosenttiin, koska arvioiden mukaan 
luonnonhoitoalueet ovat vaikutuksiltaan merkittäviä vain sillä edellytyksellä, että niiden osuus 
viljelymaasta on vähintään 10 prosenttia1. 

4. Lopuksi valmistelija ehdottaa, että pakettiin sisällytetään neljäs osatekijä, kasvipeitettä 
koskeva vaatimus. Viljelijöiden on varmistettava, että viljelymaa on paljaana vain enintään 5–
8 peräkkäisen viikon ajan. Viimeksi mainittu vaatimus estää merkittävästi eroosiota ja vesiä 
pilaavien ravinteiden valumista vesistöihin.

Tuen mukauttaminen

Toinen merkittävä viherryttämisen osatekijä on tuen mukauttaminen. Kuinka suuri osuus 
I pilarin varoista olisi siirrettävä II pilarin varoihin tuen mukauttamiseksi? Komissio ehdottaa 
10:tä prosenttia, mutta on epäselvää, mitkä ovat mainitun prosenttiosuuden perustelut. Tuen 
mukauttaminen on vapaaehtoista joten ei ole mitään perusteltua syytä siihen, miksi 
jäsenvaltiot eivät voisi itse päättää, kuinka suuren osuuden I pilarin varoista ne haluavat 
siirtää II pilarin varoihin. 

Valmistelija ehdottaa, että komission ehdotuksessa joillekin jäsenvaltioille myönnetty 
mahdollisuus vastakkaiseen mukauttamiseen poistetaan. Tätä mahdollisuutta ei ole 
nykyisellään olemassa ja mainitun mahdollisuuden tarjoaminen olisi todella ongelmallista 
ympäristönsuojelun kannalta. 

Kohti kestävämpää maataloutta

2020-strategiassaan EU on sitoutunut varmistamaan talouskasvun kestävyyden. Mainitussa 
yhteydessä EU on asettanut tavoitteen, jonka mukaan "EU:n biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen heikentyminen on pysäytettävä vuoteen 2020 
mennessä ja palautettava biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut 
mahdollisuuksien mukaan ennalleen". Ja "vähähiilistä taloutta kuvaavan 
etenemissuunnitelman" mukaisesti EU on sitoutunut vähentämään maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjä 42–49 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
                                               
1 Muun muassa: Naturschutzbund Deutschland (NABU), January 2008: "Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt". Berliini
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Jotta mainitut tavoitteet eivät jää vain lausutuiksi sanoiksi, EU:n on uudistettava 
perusteellisesti YMP:n yhteydessä maksettavia suoria tukia. Julkisilla varoilla on edistettävä 
yleistä etua. Tavoitteena olisi oltava, että viimeksi mainitun periaatteen soveltaminen 
varmistetaan YMP:n uudistamisen yhteydessä.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi,
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi ja 
julkisten hyödykkeiden tarjoamiseksi
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla, sekä Natura 2000-
ohjelman tai vastaavien 
luonnonsuojeluohjelmien tarkoituksessa 
suoritettavat vähimmäistoimet; perusteet, 
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa ja täyttäneen hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimukset 
(GAEC); sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
kasvien enemmistöosuus pysyvillä 
laitumilla.

Or. en
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Perustelu

Maataloustoiminnan nykyinen määritelmä on tyydyttävä, koska se varmistaa sekä 
maataloushyödykkeiden tuottamisen että toimenpidevaatimusten takaamat 
ympäristöhyödykkeet. Koska toimenpidevaatimusten täyttäminen on edelleen useimpien 
I pilarin mukaisten suorien tukien ehtona, se olisi sisällytettävä myös maataloustoiminnan 
määritelmään.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava siirtää 
itse valitsemansa määrä I pilarista 
II pilariin. Jäsenvaltio voi valitessaan 
korottaa mainittua määrää vuosittain 
14 artiklan mukaisesti. Tällä kahden 
pilarin välisellä joustavuudella olisi 
varmistettava, että yhteinen 
maatalouspolitiikka edistää myönteistä 
ympäristökehitystä unionissa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti päättää siirtää haluamansa määrä I pilarista 
II pilariin. Koska mukauttamismahdollisuus perustuu vapaaehtoisuuteen, ei ole olemassa 
mitään asianmukaisia perusteita sille, miksi jäsenvaltioilla ei pitäisi halutessaan olla 
valintamahdollisuutta siirtää itse asianmukaisena pitämänsä osuus I pilarin määrärahoista 
II pilarin määrärahoihin.

Tarkistus 3

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 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tärkeimmistä
tavoitteista on ympäristötehokkuuden 
parantaminen suoriin tukiin liittyvän 
pakollisen, maatalouden "viherryttämistä" 
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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 
vahvistettavaan seuraamukseen.

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 tiukasti 
perustukeen kytkettyä 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 viljelykierto, alueiden pitäminen 
pysyvänä laitumena, kasvipeite 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 
2092/9121 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU)
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen. 
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Or. en

Perustelu

Viherryttämismaksua ei pidä maksaa lisämaksuna. Sen sijaan se olisi kytkettävä 
perusmaksuun, jotta voidaan varmistaa sen tehokkuus ja maksaminen kaikkialla EU:n 
alueella.

Tarkistus 4

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

(27) Sen varmistamiseksi, että 
kiertoviljelyä koskevassa toimenpiteessä 
tarkoitettuja velvollisuuksia sovelletaan 
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi ja että 
niillä parannetaan ympäristönsuojelua, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä viljelykasvin 
määritelmän ja kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kiertoviljely on maatalouskäytäntö, joka voi tuottaa paljon enemmän hyötyä kuin viljelyn 
monipuolistaminen, ja se on järkevämpää maaperän hedelmällisyyden ja torjunta-aineiden 
käytön vähentämisen kannalta. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena olevat maa-

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

maa-alat pysyvänä nurmena, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä kyseisen 
toimenpiteen soveltamissääntöjen 
vahvistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Pysyvän laitumen määritelmän (ks. 4 artiklan 1 kohdan h alakohta) avulla voidaan sulkea 
pois tehonurmet, jotka eivät edistä ilmastotavoitteiden ja biologisen monimuotoisuuden 
tavoitteita, koska määritelmä koskee ensisijaisesti ei-ruohomaisia ja puulajisia laitumia. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Jotta voidaan varmistaa, että 
kasvipeitettä koskevassa toimenpiteessä 
tarkoitettuja velvollisuuksia sovelletaan 
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi ja että 
niillä parannetaan vesiympäristön 
suojelua ja ehkäistään eroosiota, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä kyseisen 
toimenpiteen soveltamissääntöjen 
vahvistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Eroosio on tärkeimpiä Euroopan maatalouden haasteita. Euroopan komission yhteisen 
tutkimuskeskuksen uusien kehitysmallien mukaiset arvioinnit osoittavat, että 1,3 miljoonaa 
neliökilometriä EU-27:n pinta-alasta kärsii veden aiheuttamasta eroosiosta. Lisäksi 
20 prosenttia mainitusta pinta-alasta menettää vuosittain 10 tonnia/ hehtaari. Edellä 
mainitun perusteella on välttämätöntä ottaa käyttöön toimi, joka vähentää suoraan eroosiota 
ja siirtää ravintoaineet suoraan pohjaveteen.
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Tarkistus 7

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 
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.

(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 
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 jäsenvaltioiden 
velvoite varmistaa, että 
luonnonhoitoalojen osuus on vähintään 
10 prosenttia tukikelpoisista hehtaareista, 
pysyvät laitumet pois luettuina.

Or. en

Perustelu

Luonnonhoitoalat muodostavat olennaisen turvaverkon, joka edistää maatilojen 
luonnonvaraperustan säilyttämistä. Joidenkin erilaisten arviointien (ks. esimerkiksi tämän 
asiakirjan perusteluosa) mukaan vain 10 prosenttia mainituista aloista edistää todellisten 
ympäristöetujen saavuttamista: antakaa pölyttäjien liikkua vapaasti maaperän ja vesialueiden 
kohentamisen ohella.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi maatalouden (30) Jäsenvaltioiden olisi maatalouden 
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kestävän kehityksen edistämiseksi alueilla, 
joilla on tiettyjä luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista
enimmäismääristä myöntääkseen kaikille 
tällaisilla alueilla toimiville viljelijöille 
perustuen lisäksi vuotuista pinta-alatukea.
Kyseisellä tuella ei pitäisi korvata 
maaseudun kehittämisohjelmissa 
myönnettävää tukea, eikä sitä pitäisi 
myöntää viljelijöille alueilla, jotka on 
nimetty Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 
20 päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti muttei Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
46 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

kestävän kehityksen edistämiseksi alueilla, 
joilla on tiettyjä luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen kaikille 
tällaisilla alueilla toimiville viljelijöille 
perustuen lisäksi vuotuista pinta-alatukea. 
Jäsenvaltiot voivat objektiivisten 
ympäristökriteerien, kuten merkittävän 
luontoarvon perusteella rajoittaa 
viljelijöille Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o […] 33 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja maksuja. Kyseisellä tuella ei 
pitäisi korvata maaseudun 
kehittämisohjelmissa myönnettävää tukea, 
eikä sitä pitäisi myöntää viljelijöille 
alueilla, jotka on nimetty Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 
20 päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti muttei asetuksen (EU) N:o 
[RDR] 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Niiden alueiden viljelijöille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita ja jotka 
edistävät aktiivisesti maisemien säilyttämistä ja luonnon, maaperän ja vesialueiden 
monimuotoisuuden säilyttämistä ja suojelua, olisi maksettava tämän toimen mukaista tukea. 
Vähiten suotuisten alueiden maatalousjärjestelyt, kuten korkean luontoarvon tuotanto, voi 
tuottaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja edistää merkittävästi ympäristöhyödykkeiden 
tuottamista, hiilen sitominen, veden puhtaus, maiseman laatu ja luonnon monimuotoisuus 
mukaan luettuina.  
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Tarkistus 9

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 

(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 koskemaan vähäisiä 
tuotantoaloja, joilla on erityisiä tarpeita, 
eikä sitä pitäisi käyttää yleisenä 
välineenä.
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enimmäismäärästä, komissiolle olisi 
lisäksi siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnainen tuki edistää tehotuotantoa, joka on ympäristön kannalta erittäin 
ongelmallista YMP on luopunut tuotantosidonnaisesta tuesta viimeisimpien uudistusten 
seurauksena, koska EU on tunnustanut monet siihen liittyvät ongelmat. Tuotantosidonnaisen 
tuen laajamittainen palauttaminen olisi askel taaksepäin YMP:n tulevan uudistuksen 
yhteydessä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Jäsenvaltioiden olisi sallittava 
käyttää enintään 5 prosenttia kansallisista 
enimmäismääristään ympäristöä 
hyödyttäviin erityisiin maatalousalan 
toimiin. Edellä mainittu sisältää korkean 
luontoarvon tuotantoa ja 
ympäristötehokkuuden parantamista 
koskevien viljelykäytäntöjen edistämisen. 
Komissiolle olisi siirrettävä komissiolle 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotta tämän erityistuen 
myöntämisen ehdot voidaan määrittää 
selkeästi.

Or. en

Perustelu

Nykyinen ehdotus poistaa kokonaan mahdollisuuden osoittaa tuotannosta irrotettua tukea 
ympäristöystävälliselle maataloustuotannolle. Tämä on merkittävä askel taaksepäin. 
Ehdotukseen on palautettava jäsenvaltion mahdollisuus tukea edelleen erityisiä 
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maataloustoimia, jotka ovat I pilarin mukaisten ympäristötavoitteiden mukaisia. Edellä 
mainittu sisältää korkean luontoarvon tuotantoa koskevien maatalouskäytäntöjen 
edistämisen. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
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 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. Vaikka on 
mahdollista vähentää pienviljelijöiden 
velvoitteita, jotka koskevat tämän 
asetuksen III osaston 2 luvussa 
määriteltyjä ympäristöä ja ilmastoa 
hyödyttäviä maatalouskäytäntöjä, 
vaatimuksiin kytkettyjä suoria tukia 
koskevia sääntöjä olisi sovellettava 
edelleen myös 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. en
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Perustelu

Vaikka saattaa olla perusteltua vähentää pienviljelijöitä koskevia viherryttämisvaatimuksia, 
on edelleen asianmukaista, että maanviljelijät noudattavat vaatimuksiin kytkettyjä suoria 
tukia koskevia sääntöjä, koska niillä varmistetaan ympäristönsuojelun vähimmäistaso.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'maataloustoiminnalla' c) 'maataloustoiminnalla'

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

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

– maatalousmaan säilyttämistä hyvässä 
maatalous- ja ympäristökunnossa 
sellaisina, kuin nämä on määritelty 
asetuksen (EU) N:o […][HZR] 
94 artiklassa,

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

– vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 
luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn tai Natura 2000 -
ohjelmaan tai muihin vastaaviin 
luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien 
toimien toteuttamiseen;

Or. en

Perustelu

Maataloustoiminnan nykyinen määritelmä on tyydyttävä, koska se varmistaa sekä 
maataloushyödykkeiden tuottamisen että toimenpidevaatimusten takaamat 
ympäristöhyödykkeet. Koska toimenpidevaatimusten täyttäminen on edelleen useimpien 
I pilarin mukaisten suorien tukien ehtona, se olisi sisällytettävä tärkeänä ehtona myös 
maataloustoiminnan määritelmään.
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Tarkistus 13

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 
laidunten tai pysyvien viljelmien pinta-
alaa.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'pysyvillä viljelmillä' viljelykiertoon 
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;

g) 'pysyvillä kasveilla' muita 
viljelykiertoon kuulumattomia viljelmiä 
kuin pysyvät laitumet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

Or. en

Tarkistus 15

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 

h) 'pysyvällä laitumella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden kasvien
kasvattamiseen, jota ei ole kynnetty 
seitsemään vuoteen tai kylvetty uudelleen 
seitsemään vuoteen tai pitempään ja jolla 
kasvaa heinäkasvien lisäksi myös muita 
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viiteen vuoteen; se voi sisältää muita
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja
on enemmistö;

laidunnettavia lajeja kuin heinäkasveja;

Or. en

Perustelu

Pysyvän laitumen uuden määritelmän avulla voidaan sulkea pois tehonurmet, jotka eivät 
edistä ilmastotavoitteiden ja biologisen monimuotoisuuden tavoitteiden saavuttamista, koska 
määritelmä koskee ensisijaisesti ei-ruohomaisia ja puulajisia laitumia. Edellä mainitut ovat 
tärkeitä kasveja (kaikenlainen karja syö puiden lehtiä ja hedelmiä, sorkkaeläimet mukaan 
luettuina) eläintalouden monissa laajoissa rakenteissa erityisesti vähemmän suotuisilla 
alueilla, joilla laiduntaminen on ainoa käytettävissä oleva luonnonvarojen käyttömuoto. 

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti

a) tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevien lisämääritelmien 
vahvistamiseksi;

a) tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevien lisämääritelmien 
vahvistamiseksi;

b) sellaisten puitteiden vahvistamiseksi, 
joissa jäsenvaltioiden on määriteltävä
vähimmäistoimet aloilla, jotka pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla;

b) sellaisten puitteiden vahvistamiseksi, 
joilla määritetään vähimmäistoimet 
aloilla, jotka pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla, ja 1 kohdan 
c alakohdan 3 luetelmakohdassa 
tarkoitettujen Natura 2000:n tai muiden 
vastaavien luonnonsuojeluohjelmien 
mukaiset vähimmäistoimet

c) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetussa laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa;

c) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa 1 kohdan c alakohdan 
2 luetelmakohdassa tarkoitetussa hyvässä 
maatalous- ja ympäristökunnossa;

d) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
joiden mukaan määritellään heinäkasvien 
tai muiden nurmirehukasvien
enemmistöosuus 1 kohdan h alakohdan 
soveltamiseksi.

d) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
joiden mukaan määritellään heinäkasvien 
tai muiden rehukasvien enemmistöosuus 
1 kohdan h alakohdan soveltamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, jotka eivät harjoita 4 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti
vahvistettuja vähimmäistoimia. 

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

Or. en

Perustelu

Aktiivin viljelijän nykyinen määritelmä sisältää sen riskin, että tukikelpoisia eivät olisi 
viljelijät, jotka yhdistävät viljelytuotannon muihin tilakohtaisiin toimiin, jotka edistävät 
asianomaisen maatilan ja laajemman maaseututalouden ekologista ja sosiaalistaloudellista 
elinkelpoisuutta, ja se kieltää tuen myöntämisen harrasteviljelijöille. Jotta voidaan tukea 
viljelijöitä, jotka edistävät ympäristönsuojelua ja jotta harrasteviljelijöitä voidaan kannustaa 
harjoittamaan kestävää maataloutta, mainitut viljelijät on sisällytettävä määritelmään.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
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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.

elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 
tietty prosenttimäärä 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. en

Perustelu

Tämä tarkistus varmistaa, että jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää, kuinka suuren määrän ne 
haluavat siirtää I pilarista II pilariin. Koska mukauttamismahdollisuus perustuu 
vapaaehtoisuuteen, ei ole olemassa mitään asianmukaisia perusteita sille, miksi 
jäsenvaltioilla ei pitäisi halutessaan olla valintamahdollisuutta siirtää itse asianmukaisena 
pitämänsä osuus I pilarin määrärahoista II pilarin määrärahoihin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltio voi päättää vuodesta 2014 
alkaen kunkin vuoden elokuun 1 päivästä 
lähtien korottaa vuotuisia kansallisia 
enimmäismääriään, jotka voidaan käyttää 
seuraavana vuonna maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien puitteissa. 

Or. en

Perustelu

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa jäsenvaltioilla saattaa olla vaikeuksia päättää 
seitsemän vuotta etukäteen, kuinka paljon varoja ne haluaisivat siirtää I pilarista II pilariin, 
koska jäsenvaltioiden yhteisrahoitusosuus on huomattavan suuri. Näin ollen on 
asianmukaista, että jäsenvaltiot päättävät, minkä määrän ne itse haluavat siirtää vuosittain.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
5 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–
2020 rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista.
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen 
enää käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Poistetaan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.
Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
prosenttimäärä on sama kaikkina 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuina vuosina.

Or. en

Perustelu

Vastakkaisen mukauttamisen salliminen ei ole perusteltua, koska se merkitsee askelta 
taaksepäin nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna. Näin ollen II pilarin varoja ei pidä käyttää 
epäoikeudenmukaiseen uudelleenjakamiseen I pilarin puolella.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset, ympäristölliset ja 
taloudelliset ominaisuudet, alueellinen 
maatalouden potentiaali sekä toimielin- tai 
hallintorakenne. Jos eri alueiden 
perusmaksutasoissa ilmenee merkittäviä 
eroja, jäsenvaltiot arvioivat mainittujen 
maksujen sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Alueiden ympäristölliset ominaisuudet on ehdottomasti otettava huomioon sovellettaessa 
perusmaksuja alueellisella tasolla. Jotta voidaan välttää vääristävät vaikutukset 
asianomaisten alueiden sosiaaliseen ja taloudelliseen rakenteeseen ja ympäristöön, 
jäsenvaltiot olisi velvoitettava arvioimaan mainittujen maksujen sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia siinä tapauksessa, että maksutasoissa ilmenee merkittäviä eroja eri 
alueiden välillä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta 

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 

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on tuensaannin 
ehtona noudatettava 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
seuraavia ilmaston ja ympäristön kannalta 
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maatalouskäytäntöjä: suotuisia maatalouskäytäntöjä:
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 harjoitettava peltoalallaan 
kiertoviljelyä, jos hänellä on yli 3 hehtaaria 
peltoalaa, eikä sitä käytetä nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kesannolla tai 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla;

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja 

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä laidun; ja 

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan 
luonnonhoitoala.

c) viljelijällä on oltava maatalousmaallaan 
luonnonhoitoala, ja

c a) viljelijän on varmistettava, että 
viljelymaa on kesannolla enintään 5 
peräkkäisen viikon ajan;

Or. en

Perustelu

Vihertämiskäytäntöjä olisi sovellettava "kelpoisuusvaatimuksina", mikä tarkoittaa sitä, että 
viljelijän, joka haluaa kuulua I pilarin tukien piiriin, on noudatettava kolmea pakettiin 
sisältyvää käytäntöä. Kiertoviljely on maatalouskäytäntö, joka voi tuottaa paljon enemmän 
hyötyä kuin viljelyn monipuolistaminen, ja se on järkevämpää maaperän hedelmällisyyden ja 
torjunta-aineiden käytön vähentämisen kannalta. Kasvipeite on tärkeä maataloustoimenpide, 
joka olisi sisällytettävä vihertämiseen. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää vapaasti, kuinka 
ne toteuttavat kasvipeitteen (kuten välikasvien viljelyllä tai maan pitämisellä kasvipeitteisenä 
talven aikana). 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Viljelijät, jotka eivät noudata tässä 
luvussa asetettuja vaatimuksia, 
menettävät kaikki tämän asetuksen 
mukaisesti maksetut tuet. 

Or. en
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Perustelu

Jotta viljelijöille voidaan antaa vahva kannustin vihertämisvaatimusten toteuttamiseen, 
maksut on kytkettävä selkeästi vihertämisvaatimusten noudattamiseen.

Tarkistus 25

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 tarkoitettua neljää
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.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamien kolmen vihertämisvaatimuksen lisäksi on otettava käyttöön neljäs 
vihertämisvaatimus, maapeite.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viljelyn monipuolistaminen Viljelykierto

Or. en
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Tarkistus 27

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 viljeltävä kiertoviljelynä
vähintään kolmea eri kasvia tai jätettävä
kesannolle kolmena peräkkäisenä 
vuotena. Kiertoviljelyyn sisältyy yksi 
palkokasvi.

Or. en

Perustelu

Kiertoviljely on maatalouskäytäntö, joka voi tuottaa paljon enemmän hyötyä kuin viljelyn 
monipuolistaminen, ja se on järkevämpää maaperän hedelmällisyyden ja torjunta-aineiden 
käytön vähentämisen kannalta. Palkokasvien sisällyttäminen kiertoviljelyyn auttaa 
vähentämään EU:n riippuvuutta rehuproteiinin tuonnista ja sen etuina ovat myös merkittävät 
myönteiset ympäristövaikutukset. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvät laitumet

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

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 
laitumena tilansa alueet, jotka on 
ilmoitettu hakuvuodelle 2011 pysyväksi 
nurmeksi asetuksen (EU) N:o [HZ] 
74 artiklan 1 kohdan mukaisessa 
hakemuksessa, jäljempänä 'pysyvänä 
laitumena olevat viitealat'.

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

Or. en

Perustelu

Tulevaisuudessa määrättävä viitepäivämäärä saattaa pahentaa tilannetta, koska laitumen 
suojelun sijasta se saattaa johtaa laidunten massiiviseen kyntämiseen ennen uuden asetuksen 
voimaantuloa. Mainitun vääristävän vaikutuksen välttämiseksi lähtökohdaksi olisi 
määriteltävä vuosi 2011.

Tarkistus 30

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. Jäsenvaltiot voivat ottaa enintään 
5 prosenttia pysyvänä laitumena olevasta 
viitealastaan muuhun käyttötarkoitukseen 
alueellisella tasolla. Mainittua rajaa ei 
sovelleta, jos kyseessä on ylivoimainen 
este tai poikkeukselliset olosuhteet.

Or. en
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Perustelu

Sen ansiosta, että pysyvä laidunvaatimus koskee alueiden tasoa maatilan tason sijasta, 
jäsenvaltiot voivat luovuttaa 5 prosentin muuntomahdollisuuden viljelijöille, joilla saattaa 
olla vaikeuksia pysyvän laidunvaatimuksen noudattamisessa.

Tarkistus 31

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 olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän laitumen
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi laitumeksi silloin kun 
2 kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä laitumena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 artiklan a kohta
Maapeite

1. Viljelijät varmistavat, että 
tukikelpoinen maatalousmaa on ilman 
kasvipeitettä enintään 5 peräkkäisen 
viikon ajan, ja erityisen kuivissa 
olosuhteissa ja juuririkkaruohojen 
torjunnan yhteydessä enintään 
8 peräkkäisen viikon ajan. Pitempi aika 
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voidaan hyväksyä poikkeuksellisesti 
juuririkkaruohojen torjumiseksi yhden 
vuoden aikana, jolloin viiden viikon 
rajoitusta noudatetaan viiden vuoden 
ajan. Myös paljaat maakaistaleet ovat 
sallittuja, koska ne ovat luonnollisia 
tilanhoitovälineitä. Maan kasvipeite voi 
sisältää: luonnollista kasvillisuutta, 
välikasveja, sänkeä, nurmea tai muuta 
pysyvää kasvipeitettä. 
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdassa 
määritetyistä jäsenvaltioiden velvoitteista. 

Or. en

Perustelu

Eroosio on tärkeimpiä Euroopan maatalouden haasteita. Euroopan komission yhteisen 
tutkimuskeskuksen uusien kehitysmallien arvioinnit osoittavat, että 1,3 miljoonaa 
neliökilometriä EU-27:n pinta-alasta kärsii veden aiheuttamasta eroosiosta. Lisäksi 
20 prosenttia mainitusta pinta-alasta menettää vuosittain enemmän kuin 10 tonnia/ hehtaari. 
Edellä mainitun perusteella on välttämätöntä ottaa käyttöön toimi, joka vähentää suoraan 
eroosiota ja siirtää ravintoaineet suoraan pohjaveteen.

Tarkistus 33

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. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
alueellisella tasolla, että vähintään 
10 prosenttia niiden 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista hehtaareista
– pysyvänä laitumena olevat alat pois 
luettuina – on luonnonhoitoalaa, jollaista 
ovat esimerkiksi kesantoalat, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja puolittain 
luonnonmukaiset elinympäristöt. 
Mainittujen maa-alueiden 
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metsitetyt alat. 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

Luonnonhoitoalat muodostavat olennaisen turvaverkon, joka edistää maatilojen 
luonnonvaraperustan säilyttämistä. Joidenkin erilaisten arviointien (ks. esimerkiksi tämän 
asiakirjan perusteluosa) mukaisesti, vain 10 prosenttia mainituista aloista edistää todellisten 
ympäristöetujen saavuttamista: antakaa pölyttäjien liikkua vapaasti maaperän ja vesialueiden 
kohentamisen ohella. 

Tarkistus 34

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 ja viljelyjärjestelmille 
tai vaihtoehtoisesti rajoittaa tuen 
puolueettomin ja syrjimättömin 
ympäristöperustein, kuten korkean 
luontoarvon perusteella vain joillekin 
asetuksen (EU) N:o [RDR] 33 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille alueille.

Or. en

Perustelu

Niiden alueiden viljelijöille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, ja jotka 
edistävät aktiivisesti maisemien säilyttämistä ja luonnon, maaperän ja vesialueiden 
monimuotoisuuden säilyttämistä ja suojelua, olisi maksettava tämän toimen mukaista tukea. 
Vähiten suotuisten alueiden viljelyjärjestelyt, kuten korkean luontoarvon tuotanto, voi tuottaa 
korkealaatuisia elintarvikkeita ja edistää merkittävästi ympäristöhyödykkeiden tuottamista, 
hiilen sitominen, veden puhtaus, maiseman laatu ja luonnon monimuotoisuus mukaan 



PE483.719v01-00 30/37 PA\893865FI.doc

FI

luettuina.  

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat muun muassa alueiden 
luonnonolosuhteista johtuvien rajoitteiden 
ominaispiirteet ja maatalouden 
harjoittamisolosuhteet.

Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat muun muassa alueiden 
luonnonolosuhteista ja ympäristöstä 
johtuvien rajoitteiden ominaispiirteet ja 
maatalouden harjoittamisolosuhteet.

Or. en

Perustelu

Niiden alueiden viljelijöille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, ja jotka 
edistävät aktiivisesti maisemien säilyttämistä ja luonnon, maaperän ja vesialueiden 
monimuotoisuuden säilyttämistä ja suojelua, olisi maksettava tämän toimen mukaista tukea. 
Vähiten suotuisten alueiden viljelyjärjestelyt, kuten korkean luontoarvon tuotanto, voi tuottaa 
korkealaatuisia elintarvikkeita ja edistää merkittävästi ympäristöhyödykkeiden tuottamista, 
hiilen sitominen, veden puhtaus, maiseman laatu ja luonnon monimuotoisuus mukaan 
luettuina.  

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – otsikko

Komission teksti Tarkistus

IV OSASTO IV OSASTO

TUOTANTOSIDONNAINEN TUKI TUOTANTOSIDONNAINEN TUKI JA 
MUUT ERITYISTUKIEN MUODOT

Or. en
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Tarkistus 37

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 seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: valkuaiskasvit, palkokasvit, 
pellava, hamppu, riisi, pähkinät, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, humala, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnaista tukea olisi myönnettävä vain alueille, joilla monimuotoisten maisemien 
säilyttäminen edellyttää tietyn kaltaisen maataloustoiminnan säilyttämistä, ja toimille, jotka 
edistävät aktiivisesti luonnon monimuotoisuuden ja maaperän ja vesialueiden suojelua. 
Viljalle ja öljykasveille myönnettävä tuotantosidonnainen tuki ei ole kustannustehokas YMP:n 
yleisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta, koska se päinvastoin saattaa vahingoittaa 
ympäristöä kannustamalla monokulttuuriin johtavaa tehotuotantoa. 

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot arvioivat 
ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia 
vaikutuksia ennen tuotantosidonnaisten 
tukien myöntämistä.

Or. en



PE483.719v01-00 32/37 PA\893865FI.doc

FI

Perustelu

Tuotantosidonnainen tuki edistää tehotuotantoa, joka on ympäristön kannalta erittäin 
ongelmallista. Näin ollen on välttämätöntä, että ympäristövaikutusten arviointi saatetaan 
päätökseen ennen tuotantosidonnaisten tukien myöntämistä, jotta viimeksi mainituilla ei 
vahingoiteta ympäristöä. 

Tarkistus 39

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.

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

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos 

Poistetaan.

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
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sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai
b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta 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 –
IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta –
mukaisia toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnainen tuki edistää tehotuotantoa, joka on ympäristön kannalta erittäin 
ongelmallista. YMP on luopunut tuotantosidonnaisesta tuesta viimeisimpien uudistusten 
seurauksena, koska EU on tunnustanut monet siihen liittyvät ongelmat. Tuotantosidonnaisen 
tuen laajamittainen palauttaminen olisi askel taaksepäin YMP:n tulevan uudistuksen 
yhteydessä.

Tarkistus 41

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 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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnainen tuki edistää tehotuotantoa, joka on ympäristön kannalta erittäin 
ongelmallista. YMP on luopunut tuotantosidonnaisesta tuesta viimeisimpien uudistusten 
seurauksena, koska EU on tunnustanut monet siihen liittyvät ongelmat. Tuotantosidonnaisen 
tuen laajamittainen palauttaminen olisi askel taaksepäin YMP:n tulevan uudistuksen 
yhteydessä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 2 a luku (uusi) (46 artiklan jälkeen)

Komission teksti Tarkistus

2 a LUKU
Erityistuki

Or. en



PA\893865FI.doc 35/37 PE483.719v01-00

FI

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 artiklan a kohta
Erityistukea koskevat yleiset säännöt

1. Tässä luvussa vahvistetuin edellytyksin 
jäsenvaltiot voivat myöntää viljelijöille 
tuotantosidonnaista tukea:
i) tietyille maatalouden muodoille, jotka 
ovat tärkeitä ympäristönsuojelun tai 
ympäristön tilan parantamisen kannalta, 
luonnonarvoltaan merkittävät 
maataloustuotantojärjestelmät mukaan 
luettuina;
ii) eläinten hyvinvointia koskevien 
tiukennettujen vaatimusten 
soveltamiseen; 
iii) erityisille maatalousalan toimille, 
joista seuraa lisähyötyä 
maatalousympäristölle;
iv) ympäristön kannalta ja alueellisesti 
asianmukaisille rehupalkokasvien 
viljelylle paikallisella tasolla siten, että 
edistetään maatilojen tehokkaiden 
ravinnekiertojen kehittämistä.
2. Erityistukea maksetaan vuotuisena 
tukena ja sen myöntämisen perusteita 
ovat määritetyt käytännöt määritetyllä 
alueella tai tietyn eläinmäärän 
hyvinvointinormien määrittäminen.
3. Tämän artiklan mukaisesti 
myönnettävän erityistuen on oltava 
johdonmukainen unionin muiden 
toimenpiteiden ja politiikkojen kanssa.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti:
a) tässä artiklassa tarkoitetun tuen 
erityisistä myöntämisedellytyksistä;
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b) säännöistä, jotka koskevat 
johdonmukaisuutta muiden unionin 
toimenpiteiden kanssa ja tämän 
erityistuen kumuloitumista.

Or. en

Perustelu

Nykyinen ehdotus poistaa kokonaan mahdollisuuden osoittaa tuotannosta irrotettua tukea 
ympäristöystävälliselle maataloustuotannolle. Tämä on merkittävä askel taaksepäin. 
Ehdotukseen on palautettava jäsenvaltion mahdollisuus tukea edelleen erityisiä 
maataloustoimia, jotka ovat I pilarin mukaisten ympäristötavoitteiden mukaisia. Edellä 
mainittu sisältää korkean luontoarvon tuotantoa ja ympäristötehokkuuden parantamista 
koskevien käytäntöjen edistämisen ja edistää maatilojen taloudellista kestävyyttä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
46 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 b artikla
Rahoitusta koskevat säännökset

1. Jäsenvaltio voi erityisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään 
kunkin tuen ensimmäistä 
täytäntöönpanovuotta edeltävän vuoden 
1 päivänä elokuuta käyttää enintään 
5 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.
2. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 
2016 asti tarkistaa 1 kohdan mukaisesti 
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan vuodesta 2017 alkaen,
a) korottaakseen 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettua erityisen tuen rahoittamisen 
prosenttiosuutta tapauksen mukaan 
mainituissa kohdissa säädetyissä rajoissa; 
b) muuttaakseen tarvittaessa erityistuen 
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myöntämisen ehtoja;
c) lopettaakseen tämän luvun mukaisen 
tuen myöntämisen.

Or. en

Perustelu

Enintään 5 prosenttia suorien tukien kokonaismäärästä varataan toimille, jotka liittyvät 
asianomaisen maatilan taloudellista kestävyyttä edistävään ympäristön suojeluun.


