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Tarkistus 34
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien
maatalouskäytäntöjen noudattamisesta 
myönnettävälle tuelle; vuotuisen 
enimmäismäärän vahvistaminen tuelle 
alueilla, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita; vuotuisen 
enimmäismäärän vahvistaminen nuorten 
viljelijöiden tuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 
tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen tuelle, jonka avulla 
pannaan täytäntöön kestäviä ja suotuisia 
maatalouskäytäntöjä, joilla hillitään ja 
lievennetään ilmastonmuutosta ja 
suojellaan ympäristöä; vuotuisen 
enimmäismäärän vahvistaminen tuelle 
alueilla, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita; vuotuisen 
enimmäismäärän vahvistaminen nuorten 
viljelijöiden aloitustuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 
tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
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lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 35
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 36
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 37
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan hillitsemiseksi 

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan hillitsemiseksi 
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jäsenvaltioiden ei yleensä pitäisi myöntää 
suoria tukia, jos tuki olisi alle 100 euroa tai 
jos tilan tukikelpoista alaa, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin yksi hehtaari. 
Koska jäsenvaltioiden maatalouden 
rakenteet vaihtelevat merkittävästi ja 
voivat erota huomattavasti unionin 
keskimääräisestä tilarakenteesta, 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
oman erityistilanteensa mukaisia 
vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla on hyvin erikoinen 
tilarakenne, jäsenvaltioiden pitäisi voida 
päättää, sovelletaanko mainituilla alueilla 
vähimmäiskynnystä. Lisäksi jäsenvaltion 
olisi maatalousalojensa rakenteiden 
erityispiirteiden perusteella voitava valita, 
kumpaa vähimmäiskynnystä se soveltaa. 
Koska tukea voitaisiin myöntää viljelijälle, 
jonka tilalla ei ole maatalousmaata, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Sen vuoksi 
tällaisiin viljelijöihin olisi sovellettava 
tukeen liittyvää vähimmäismäärää. 
Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa 
asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 
myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

jäsenvaltioiden ei yleensä pitäisi myöntää 
suoria tukia, jos tuki olisi alle 100 euroa tai 
jos tilan tukikelpoista alaa, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin yksi hehtaari. 
Koska jäsenvaltioiden maatalouden 
rakenteet vaihtelevat merkittävästi ja 
voivat erota huomattavasti unionin 
keskimääräisestä tilarakenteesta, 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
oman erityistilanteensa mukaisia 
vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla on hyvin erikoinen 
tilarakenne, mainituilla alueilla ei pitäisi 
soveltaa vähimmäiskynnystä. Lisäksi 
jäsenvaltion olisi maatalousalojensa 
rakenteiden erityispiirteiden perusteella 
voitava valita, kumpaa vähimmäiskynnystä 
se soveltaa. Koska tukea voitaisiin 
myöntää viljelijälle, jonka tilalla ei ole 
maatalousmaata, hehtaariperustaisen 
kynnyksen soveltaminen olisi tehotonta. 
Sen vuoksi tällaisiin viljelijöihin olisi 
sovellettava tukeen liittyvää 
vähimmäismäärää. Tasapuolisen kohtelun 
takaamiseksi viljelijöille, joiden suoriin 
tukiin sovelletaan Bulgariassa ja 
Romaniassa asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 
myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

Or. pt

Tarkistus 38
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan hillitsemiseksi 

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan hillitsemiseksi 
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jäsenvaltioiden ei yleensä pitäisi myöntää 
suoria tukia, jos tuki olisi alle 100 euroa tai 
jos tilan tukikelpoista alaa, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin yksi hehtaari. 
Koska jäsenvaltioiden maatalouden 
rakenteet vaihtelevat merkittävästi ja 
voivat erota huomattavasti unionin 
keskimääräisestä tilarakenteesta, 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
oman erityistilanteensa mukaisia 
vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla on hyvin erikoinen 
tilarakenne, jäsenvaltioiden pitäisi voida 
päättää, sovelletaanko mainituilla alueilla 
vähimmäiskynnystä. Lisäksi jäsenvaltion 
olisi maatalousalojensa rakenteiden 
erityispiirteiden perusteella voitava valita, 
kumpaa vähimmäiskynnystä se soveltaa. 
Koska tukea voitaisiin myöntää viljelijälle, 
jonka tilalla ei ole maatalousmaata, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Sen vuoksi 
tällaisiin viljelijöihin olisi sovellettava 
tukeen liittyvää vähimmäismäärää. 
Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa 
asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 
myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

jäsenvaltioiden ei yleensä pitäisi myöntää 
suoria tukia, jos tuki olisi alle 100 euroa tai 
jos tilan tukikelpoista alaa, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin 
0,33 hehtaaria. Koska jäsenvaltioiden 
maatalouden rakenteet vaihtelevat 
merkittävästi ja voivat erota huomattavasti 
unionin keskimääräisestä tilarakenteesta, 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
oman erityistilanteensa mukaisia 
vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla, vuoristoalueilla, 
saaristoalueilla ja pienillä Egeanmeren 
saarilla on hyvin erikoinen tilarakenne, 
jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää, 
sovelletaanko mainituilla alueilla 
vähimmäiskynnystä. Lisäksi jäsenvaltion 
olisi maatalousalojensa rakenteiden 
erityispiirteiden perusteella voitava valita, 
kumpaa vähimmäiskynnystä se soveltaa. 
Koska tukea voitaisiin myöntää viljelijälle, 
jonka tilalla ei ole maatalousmaata, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Sen vuoksi 
tällaisiin viljelijöihin olisi sovellettava 
tukeen liittyvää vähimmäismäärää. 
Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa 
asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 
myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

Or. it

Tarkistus 39
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta (22) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
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saatujen kokemusten mukaan sen 
pääelementit olisi säilytettävä, mukaan 
luettuna kansallisten enimmäismäärien 
vahvistaminen sen varmistamiseksi, että 
tuen kokonaistaso on nykyisten 
budjettirajoitusten mukainen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös edelleen oltava 
kansallinen varanto, jota olisi käytettävä 
uusien nuorten viljelijöiden järjestelmään
osallistumisen helpottamiseksi tai jota 
voidaan käyttää eräiden alueiden 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Tukioikeuksien siirtoa ja käyttöä koskevat 
säännöt olisi säilytettävä, mutta niitä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava.

saatujen kokemusten mukaan sen 
pääelementit olisi säilytettävä, mukaan 
luettuna kansallisten enimmäismäärien 
vahvistaminen sen varmistamiseksi, että 
tuen kokonaistaso on nykyisten 
budjettirajoitusten mukainen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös edelleen oltava 
alueellisella tasolla hallinnoitu 
kansallinen varanto, jota olisi käytettävä 
järjestelmälle uusien nuorten viljelijöiden 
osallistumisen helpottamiseksi tai jota 
voidaan käyttää eräiden alueiden 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Tukioikeuksien siirtoa ja käyttöä koskevat 
säännöt olisi säilytettävä, mutta niitä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava.

Or. it

Tarkistus 40
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioiden määrittelemät ja niiden 
alueella sovellettavat 
"viherryttämistoimet" tuottavat yhtäläistä 
etua ympäristölle ja ilmastolle, 
jäsenvaltioiden tai alueiden on 
perustuslaillisten järjestelmiensä 
mukaisesti valittava vähintään kaksi 
asianomaista toimenpidettä unionin 
tasolla laaditusta toimenpiteiden 
luettelosta sekä alueidensa 
erityispiirteisiin paremmin soveltuva 
kolmas toimenpide täydentävien 
toimenpiteiden joukosta sillä 
edellytyksellä, että komissio hyväksyy 
niiden valinnat kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen saamisesta.
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Or. it

Tarkistus 41
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Sen varmistamiseksi, että 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
lieventämistä sekä ympäristönsuojelua 
koskevat kestävät ja suotuisat 
maatalouskäytännöt ovat tehokkaita, 
viljelijäryhmien olisi voitava toteuttaa 
alueellisella tasolla sopimukseen 
perustuvia yhteistyöjärjestelyjä, joita 
alueelliset ympäristö- ja maatalouselimet 
tukevat ja valvovat. Näiden järjestelyjen 
tarkoituksena on edistää jatkuvuutta ja 
sen myötä optimoida luonnonhoitoalueet 
aiheuttamatta prosessissa kuitenkaan 
haittaa arvokkaalle maatalousmaalle.

Or. it

Tarkistus 42
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Mainittujen alueiden suoria tukia olisi 
yksinkertaisuuden vuoksi ja ottaen 
huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityisolosuhteet hallinnoitava asetuksessa 
(EY) N:o 247/2006 vahvistetuissa 
tukiohjelmissa. Sen vuoksi mainittuihin 
alueisiin ei pitäisi soveltaa tämän asetuksen 
säännöksiä, jotka liittyvät 
perustukijärjestelmään ja siihen liittyviin 

(40) Mainittujen alueiden suoria tukia ja 
kaikkia viljelijöiden tuloihin liittyviä tukia
olisi yksinkertaisuuden vuoksi ja YMP:n 
syrjäisimpien alueiden – jotka kärsivät
pienestä koosta ja markkinoihin nähden 
syrjäisestä sijainnista –
erityisolosuhteisiin mukauttamisen
tehostamiseksi hallinnoitava asetuksessa 
(EY) N:o 247/2006 vahvistetuissa 
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tukiin ja tuotantosidonnaiseen tukeen. tukiohjelmissa. Sen vuoksi mainittuihin 
alueisiin ei pitäisi soveltaa tämän asetuksen 
säännöksiä, jotka liittyvät 
perustukijärjestelmään ja siihen liittyviin 
tukiin ja tuotantosidonnaiseen tukeen.

Or. pt

Tarkistus 43
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Tilanteissa, joissa hätätila ja 
luonnonkatastrofit vaikuttavat 
maataloustuotantoon ja viljelijöihin, 
komissio voi toteuttaa tarpeellisiksi ja 
oikeutetuiksi katsomiaan toimenpiteitä 
erityisongelmien ratkaisemiseksi tämän 
asetuksen säännöistä poiketen.

Or. pt

Tarkistus 44
Giommaria Uggias

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 kestäviä ja suotuisia 
maatalouskäytäntöjä, joilla hillitään ja 
lievennetään ilmastonmuutosta ja 
suojellaan ympäristöä;

Or. it
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Tarkistus 45
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä olevaa 11 artiklaa ei sovelleta 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettuihin unionin alueisiin, 
jäljempänä 'syrjäisimmät alueet' eikä 
asetuksen (EY) N:o 1405/2006 mukaisilla 
Egeanmeren pienillä saarilla myönnettäviin 
suoriin tukiin.

Jäljempänä olevaa 10 ja 11 artiklaa ei 
sovelleta perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettuihin unionin alueisiin, 
jäljempänä 'syrjäisimmät alueet' eikä 
asetuksen (EY) N:o 1405/2006 mukaisilla 
Egeanmeren pienillä saarilla myönnettäviin 
suoriin tukiin.

Or. pt

Tarkistus 46
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 47
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia sellaisessa kunnossa 

– jäsenvaltioiden määrittelemiä 
vähimmäistoimia, joihin voi sisältyä 



PE496.441v01-00 12/32 AM\913248FI.doc

FI

luontaisella tavalla pidettävällä 
maatalousmaalla, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn;

laiduntamistiheyden vähimmäisarvo,
sellaisessa kunnossa luontaisella tavalla 
pidettävällä maatalousmaalla, että se 
soveltuu laitumeksi tai viljelyyn;

Or. pt

Tarkistus 48
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta suorien tukien kokonaismäärä ei 
ylittäisi liitteessä III esitettyjä 
enimmäismääriä, jäsenvaltioiden on 
vähennettävä lineaarisesti kaikkien suorien 
tukien määriä asetusten (EY) N:o 247/2006 
ja (EY) N:o 1405/2006 mukaisesti 
myönnettyjä suoria tukia lukuun ottamatta.

Jotta suorien tukien kokonaismäärä ei 
ylittäisi liitteessä III esitettyjä 
enimmäismääriä, jäsenvaltioiden on 
vähennettävä lineaarisesti kaikkien suorien 
tukien määriä asetusten (EY) N:o 247/2006 
ja (EY) N:o 1405/2006 mukaisesti 
myönnettyjä suoria tukia lukuun ottamatta. 
Lineaarisia vähennyksiä ei saa myöskään 
tehdä maa-alueiden suoriin tukiin pienillä 
saarilla, jotka sijaitsevat saaristoalueiden 
hallinnollisten rajojen sisällä.

Or. it

Tarkistus 49
Giommaria Uggias

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

Komission teksti Tarkistus

b) tilan tukikelpoinen ala, jolle haetaan tai 
jolle aiotaan myöntää suoria tukia, on 
ennen asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja 
poissulkemisia alle yhden hehtaarin
suuruinen.

b) tilan tukikelpoinen ala, jolle haetaan tai 
jolle aiotaan myöntää suoria tukia, on 
ennen asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja 
poissulkemisia alle 0,3 hehtaarin
suuruinen.
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Or. it

Tarkistus 50
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
päättää olla soveltamatta 1 kohtaa 
syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren 
pieniin saariin.

3. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren 
pieniin saariin.

Or. pt

Tarkistus 51
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat päättää 
olla soveltamatta 1 kohtaa syrjäisimpiin 
alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin.

3. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat päättää 
olla soveltamatta 1 kohtaa syrjäisimpiin 
alueisiin, Egeanmeren pieniin saariin ja 
pieniin saariin, jotka sijaitsevat 
saaristoalueiden hallinnollisten rajojen 
sisällä.

Or. it

Tarkistus 52
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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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 mukaisesti – hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä viljelijä 
on saanut vuosina 2009–2011 suoraa 
tukea tai täydentäviä tukia – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – tai hänelle on myönnetty 
vuonna 2012 tai 2013 oikeus saada 
tilatukijärjestelmään kuuluvaa tukea 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan, 
63 artiklan tai liitteessä IX olevan B tai 
C kohdan mukaisesti, hän saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
edellyttäen, että hän on oikeutettu suoriin 
tukiin 9 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 53
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) Säännöt, jotka koskevat 
viljelijäryhmien alueellisella tasolla 
toteuttamia sopimukseen perustuvia 
yhteistyöjärjestelyjä, joita alueelliset 
ympäristö- ja maatalousviranomaiset 
tukevat ja valvovat ja joiden tarkoituksena 
on edistää jatkuvuutta ja sen myötä 
optimoida luonnonhoitoalueet 
aiheuttamatta prosessissa kuitenkaan 
haittaa arvokkaalle maatalousmaalle. 

Or. it

Tarkistus 54
Giommaria Uggias
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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 vähintään 
kahta seuraavaa ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisaa maatalouskäytäntöä:

Or. it

Tarkistus 55
Czesław Adam Siekierski

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 kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 15 hehtaaria peltoalaa;

Or. en

Tarkistus 56
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
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pysyvä nurmi; ja pysyvä laidun; ja

Or. en

Tarkistus 57
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen. Tämä 
oikeus koskee myös viljelijää, jonka 
maatalousmaat sijaitsevat jäsenvaltioiden 
tunnustamalla kansallisella tai 
alueellisella ympäristönsuojelualueella, ja 
maatalousmaita, jotka hyötyvät 
maaseudun kehittämisohjelmien 
yhteydessä tehdyistä maatalouden 
ympäristösopimuksista.

Or. pt

Tarkistus 58
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Jompaankumpaan seuraavista ryhmistä 
kuuluvalla viljelijällä on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:

– viljelijän viljeltävä peltoala on enintään 
15 hehtaaria; tai
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– viljelijän maatalousmaasta yli 
50 prosenttia sijaitsee Natura 2000 
-alueella; tai
– viljelijän maatalousmaasta yli 
50 prosenttia on asetuksen (EU) N:o°[...] 
[RDR] 29 artiklassa säädettyjen 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimien 
soveltamisalaan kuuluvia alueita;
– viljelijä noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 59
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

Viljelijällä, joka kuuluu vähintään yhteen 
seuraavista ryhmistä, on automaattisesti 
oikeus tässä luvussa tarkoitettuun tukeen:

– viljelijä noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia;

– viljelijä harjoittaa puiden, korkeiden 
kasvien ja/tai viiniköynnösten 
tehokasvatusta;
– viljelijä, joka on suojatun 
alkuperämerkinnän ja/tai suojatun 
maantieteellisen merkinnän 
suojaamisesta vastaavan yhdistyksen 
jäsen.

Or. it
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Perustelu

Myös järjestelmät, jotka on vahvistettu "määritelmänsä mukaisesti vihreiksi", toimivat näiden 
järjestelmien kehittämisen ja viljelijöiden osallistumisen kannustimena. Tämä luo oikeita 
markkinakannustimia entistä kestävämmälle viljelylle.

Tarkistus 60
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 61
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
Sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden 
määrittelemät ja niiden alueella 
sovellettavat "viherryttämistoimet" 
tuottavat yhtäläistä etua ympäristölle ja 
ilmastolle, jäsenvaltioiden on 
perustuslaillisten järjestelmiensä 
mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan 
alueita kuultuaan tarjottava viljelijöille 
muita vaihtoehtoja, jotka on valittu 
tavoitteiden sekä ilmastollisten ja 
ympäristöön liittyvien erityispiirteiden 
perusteella ja joista on valittava kolmas 
pakollinen toimenpide sillä edellytyksellä, 
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että komissio hyväksyy edellä mainitut 
vaihtoehdot.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2013. Komissio 
hyväksyy jäsenvaltioiden hyväksymän 
toimenpidepaketin kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen saamisesta.

Or. it

Tarkistus 62
Czesław Adam Siekierski

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 15 hehtaaria
peltoalaa, peltoalalla on viljeltävä 
vähintään kolmea eri kasvia. Pääkasvin 
osuus saa olla enintään 70 prosenttia 
peltoalasta ja kahden tärkeimmän 
viljelykasvin osuus saa olla enintään 
95 prosenttia kyseisestä peltoalasta.

Or. en

Tarkistus 63
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin,
– joiden peltoala käytetään yksinomaan 
nurmen (kylvetty tai luontainen) 
tuotantoon tai muuhun rehuntuotantoon, 
on kokonaisuudessaan kesannolla, 
käytetään merkittävän ajan vuodesta 
kokonaisuudessaan sellaisten kasvien 
viljelyyn, jotka kasvavat veden alla, tai 
käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään;
– joiden tukikelpoisesta maatalousmaasta 
enemmän kuin 75 prosenttia on pysyvänä 
nurmena tai monivuotisten viljelykasvien 
viljelyssä, käytetään nurmen tai muiden 
rehukasvien tuotantoon, on kesannolla tai 
käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään.

Or. en

Tarkistus 64
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvä laidun

Or. en

Tarkistus 65
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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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'.

Jäsenvaltion on varmistettava, että
pysyvänä nurmena olevan alueen osuus 
maatalousmaan kokonaisalasta pysyy 
samana. Tätä velvollisuutta sovelletaan 
kansallisesti tai alueellisesti.

Ennen vuotta 2004 unioniin liittyneiden 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maa-ala, joka oli niiden vuotta 2003 
koskevien pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä pysyvänä laitumena, 
säilytetään pysyvänä laitumena.
Vuonna 2004 unioniin liittyneiden uusien 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maa-ala, joka oli pysyvänä laitumena 
1. toukokuuta 2004, säilytetään pysyvänä 
laitumena.
Bulgarian ja Romanian on varmistettava, 
että pysyvänä laitumena 1 päivänä 
tammikuuta 2007 ollut maa-ala 
säilytetään pysyvänä laitumena.
Jäsenvaltiot varmistavat, että 1 kohdassa 
tarkoitettu pysyvän nurmen osuus 
(jäljempänä viiteosuus), ei pienene yli 
kymmentä prosenttia edellisessä kohdassa 
tarkoitettuun viitevuoteen verrattuna.
Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta
pysyvänä nurmena olevaan maa-alaan, 
joka on tarkoitus metsittää, jos metsitys on 
sopusoinnussa ympäristön kanssa; niitä ei 
sovelleta myöskään joulukuusiviljelmiin 
tai lyhytaikaisesti viljeltäviin 
nopeakasvuisiin lajeihin.

Or. en

Tarkistus 66
Catherine Grèze
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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'.

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

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan todella kestävä lähestymistapa, pysyvän laitumen viitevuoden ei pitäisi 
olla 2014 vaan 2011. Muuten on olemassa merkittävä riski, että suuri osuus laidunmaista 
kynnettäisiin, eikä se olisi enää laitumena ennen uudistuksen voimaantuloa.

Tarkistus 67
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

Viljelijät, joilla on oliivi-, viini- tai 
hedelmätarhojen kaltaisia pysyviä 
viljelmiä – kastelemattomat pysyvät 
viljelmät pois luettuina –, on sovellettava 
erityisiä maatalouskäytäntöjä, jotka 
vahingoittavat mahdollisimman vähän 
maaperää ja takaavat maanpinnan 
kasvipeitteen.

Or. pt

Tarkistus 68
Catherine Grèze
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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 laitumena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 69
Catherine Grèze

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 laitumena 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 70
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
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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 laitumena
olevat alat pois luettuina – käytetään 
ekologiseen infrastruktuuriin, johon 
kuuluvat esimerkiksi sellaiset 
maisematekijät kuin pensasaidat, 
kiviaidat, kesantoalat, ylläpidetyt
pengerrykset ja osittain luonnonmukaiset 
elinympäristöt. Kyseisillä alueilla on 
kiellettävä jälkikylvö, kyntäminen sekä 
lannoitteiden tai torjunta-aineiden käyttö. 
Sadonkorjuu, niittäminen ja 
laiduntaminen voidaan sallia, jos se ei 
vahingoita nurmea. Jos on kyse vasta 
perustettavasta alueesta, jolla on sekaisin
nurmea, laidunta ja niittyä, 
laiduntamiseen tai niittämiseen 
tarkoitetulle laitumelle tai niitylle voidaan 
muiden kasvien ohella viljellä myös 
palkokasveja.

Or. en

Tarkistus 71
Luís Paulo Alves

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. Silloin kun tukikelpoista 
maatalousmaata on yli 20 hehtaaria,
viljelijän on varmistettava, että vähintään 
5 prosenttia hänen 2 artiklan 31 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena, 
historiallisena laitumena ja 31 a artiklan 
1 kohdassa olevan määritelmän 
mukaisina pysyvinä viljelminä olevat alat 
pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 



AM\913248FI.doc 25/32 PE496.441v01-00

FI

jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
kastelemattomat pysyvät viljelmät,
pengerrykset, pensas- ja kiviaitojen 
kaltaiset maisemapiirteet, suojakaistat, 
typpeä sitovilla kasveilla kylvetyt alat ja 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. pt

Tarkistus 72
Czesław Adam Siekierski

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. Jäsenvaltion on varmistettava 
kansallisesti tai alueellisesti, että 
vähintään 3 prosenttia 25 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareista – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
maatalouden ympäristöohjelmiin 
kuuluvat maatalousmaat, alueet, joilla ei 
käytetä typpilannoitusta tai 
torjunta-aineita, tuotannosta poistetut 
maa-alat, Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvat maatalousmaat tai muut 
luonnonsuojelualueet, pengerrykset, 
maisemapiirteet, suojakaistat ja 25 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 73
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu 
vähimmäisprosenttiosuus pienennetään 
3 prosenttiin tapauksissa, joissa 
viljelijäryhmät ovat perustaneet jatkuvia 
vierekkäisiä luonnonhoitoaloja.

Or. pt

Tarkistus 74
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
maatalousmaahan, joka on hedelmien tai 
vihannesten viljelyssä, eikä tiloihin, joilla 
on korkeintaan 15 hehtaaria peltoalaa.

Or. en

Tarkistus 75
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen työllisyys-
ja/tai tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla ja erityisesti 
luonnonolosuhteista johtuvista rajoitteista 
kärsivillä alueilla, kuten esimerkiksi 
saaristoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla.
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Or. pt

Tarkistus 76
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat määritellä 
20 artiklaa soveltaessaan erilaisen 
rahoituksen tässä artiklassa määritellyille 
alueille.

Or. pt

Tarkistus 77
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijälle, jonka osalta 
on vahvistettu, että hän on tämän 
komission asetusehdotuksen 
julkaisupäivänä tai sen jälkeen jakanut 
tilansa yksinomaan päästäkseen 
pienviljelijäjärjestelmään. Tätä 
sovelletaan myös viljelijöihin, joiden tila 
on peräisin mainitusta jaosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 78
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat määritellä 
20 artiklaa soveltaessaan erilaisen 
rahoituksen tässä artiklassa määritellyille 
alueille.

Or. pt

Tarkistus 79
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014.

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus 
jäsenvaltioiden vahvistamaan päivään 
mennessä mutta viimeistään
1. 15 päivänä lokakuuta 2014 vuoden 2014 
osalta
tai
2. 15 päivänä lokakuuta 2015 
vuoden 2015 osalta.
Jäsenvaltioiden vahvistama päivämäärä ei 
voi kuitenkaan olla aikaisemmin kuin 
perustukijärjestelmässä jätetyn 
hakemuksen viimeinen jättöpäivä.

Or. en

Perustelu

Uuden järjestelmän ensimmäisenä täytäntöönpanovuotena ongelmia voi ilmetä niin 
viljelijöille kuin hallinnolle, varsinkin jäsenvaltioissa, joissa ei ennen ole sovellettu 
tukioikeuksiin perustuvaa järjestelmää. Viljelijöiden on valittava kahdesta erilaisesta ennalta 
tuntemattomasta järjestelmästä. Sen varmistamiseksi, että mekanismilla saavutetaan sen 
tavoite, siirtymisen pienviljelijäjärjestelmään on siis oltava mahdollista ainakin vielä toisen 
kerran rahoitusnäkymien aikana.
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Tarkistus 80
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos viljelijä ei ole hakenut 
pienviljelijäjärjestelmään viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014 tai jos viljelijä 
päättää poistua siitä kyseisen päivämäärän
jälkeen tai jos viljelijä on valinnut 
asetuksen (EU) N:o [RDR] 20 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisen tuen, 
hänellä ei ole enää oikeutta osallistua 
järjestelmään.

Jos viljelijä ei ole hakenut 
pienviljelijäjärjestelmään viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014, hakeminen on 
vielä mahdollista vuoden 2016 aikana 
15 päivään lokakuuta asti. Jos viljelijä ei 
ole liittynyt pienviljelijäjärjestelmään 
15 päivään lokakuuta 2016 mennessä tai 
jos viljelijä päättää poistua siitä 
vuosille 2014 ja 2016 asetettujen 
määräaikojen jälkeen tai jos viljelijä on 
valinnut asetuksen (EU) N:o [RDR] 
20 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen 
tuen, hänellä ei ole enää oikeutta osallistua 
järjestelmään.

Or. pt

Tarkistus 81
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltion on vahvistettava 
pientukijärjestelmän vuotuisen tuen 
määrä jollekin seuraavista tasoista:

Poistetaan.

a) määrä, joka ei ylitä 15:tä prosenttia 
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;
b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla 
luvulla, joka voi olla enintään kolme.
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Jäsenvaltion on vahvistettava 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettu kansallinen keskiarvo liitteessä 
II vuodelle 2019 vahvistetun kansallisen 
enimmäismäärän ja 21 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tukioikeuksia saaneiden 
viljelijöiden lukumäärän perusteella.
Jäsenvaltion on vahvistettava 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettu kansallinen keskiarvo liitteessä 
II kalenterivuodelle 2019 vahvistetun 
kansallisen enimmäismäärän ja 
26 artiklan mukaisesti ilmoitettujen 
vuoden 2014 tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärän perusteella.

Or. en

Tarkistus 82
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 000 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on 
pienempi kuin 500 euroa tai suurempi 
kuin 1 000 euroa, se on pyöristettävä ylös-
tai alaspäin vähimmäis- tai 
enimmäismäärään, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 51 artiklan 1 kohdan
soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Czesław Adam Siekierski
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu määrä 
voidaan Kyproksessa ja Maltassa 
vahvistaa pienemmäksi kuin 500 euroa, 
mutta ei kuitenkaan pienemmäksi kuin 
200 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pienviljelijäjärjestelmän vuotuisen 
tuen määrä on sama kuin mihin viljelijä 
olisi oikeutettu 18, 29, 34, 36 ja 
38 artiklan nojalla sinä vuonna, kun tämä 
siirtyy järjestelmään, mutta enintään 
1500 euroa.

Or. en

Tarkistus 85
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ja perusteltuja erityisten 
ongelmien ratkaisemiseksi erittäin 
kiireellisissä tapauksissa. Nämä 

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ja perusteltuja erityisten 
ongelmien ratkaisemiseksi erittäin 
kiireellisissä tapauksissa tai maatalouteen 
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toimenpiteet voivat poiketa tämän 
asetuksen säännöksistä, mutta ainoastaan 
siinä määrin ja sellaisen ajan kuin on 
ehdottoman välttämätöntä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

ja viljelijöihin vaikuttavan 
luonnonkatastrofin yhteydessä. Nämä 
toimenpiteet voivat poiketa tämän 
asetuksen säännöksistä, mutta ainoastaan 
siinä määrin ja sellaisen ajan kuin on 
ehdottoman välttämätöntä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. pt


