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Tarkistus 21
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä asetuksessa on tarvittaessa 
säädettävä vapautuksista, joita sovelletaan 
ylivoimaisen esteen tapauksissa, 
poikkeuksellisissa olosuhteissa ja jos 
alueellinen lainsäädäntöelin on tehnyt 
virheen ohjelmasuunnittelussa 
tuensaajasta riippumattomista syistä. 
Maatalouteen liittyvissä asetuksissa 
ylivoimaisen esteen käsite olisi tulkittava 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 22
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta tuensaajat voisivat tulla nykyistä 
tietoisemmiksi yhtäältä 
maatalouskäytäntöjen ja tilanhoidon ja 
toisaalta ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
maan hyvää maatalouskuntoa, 
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevien 
vaatimusten välisestä yhteydestä, on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot perustavat 
kattavan maatilojen neuvontajärjestelmän 
antamaan neuvontaa tuensaajille.
Neuvontajärjestelmä ei saisi millään tavoin 
vaikuttaa tuensaajien velvollisuuteen ja 

(10) Jotta tuensaajat voisivat tulla nykyistä 
tietoisemmiksi yhtäältä 
maatalouskäytäntöjen ja tilanhoidon ja 
toisaalta ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
maan hyvää maatalouskuntoa, 
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevien 
vaatimusten välisestä yhteydestä, on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot perustavat 
kattavan maatilojen neuvontajärjestelmän 
antamaan neuvontaa tuensaajille.
Neuvontajärjestelmä ei saisi millään tavoin 
vaikuttaa tuensaajien velvollisuuteen ja 
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vastuuseen noudattaa edellä mainittuja 
vaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava neuvonnan ja tarkastusten 
pysyminen selvästi erillään toisistaan.

vastuuseen noudattaa edellä mainittuja 
vaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös
kannustettava tuensaajia käyttämään 
neuvontajärjestelmää ja varmistettava 
neuvonnan ja tarkastusten pysyminen 
selvästi erillään toisistaan.

Or. ro

Tarkistus 23
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Osallistumisen maatilojen 
neuvontajärjestelmään olisi oltava 
tuensaajille vapaaehtoista. Kaikkien 
tuensaajien, myös niiden, jotka eivät saa 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaista 
tukea, olisi saatava osallistua järjestelmään.
Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin määritellä 
ensisijaisuusperusteita. Järjestelmän 
luonteen vuoksi on paikallaan, että 
neuvonnan yhteydessä saadut tiedot 
käsitellään luottamuksellisina, paitsi jos 
unionin oikeutta tai kansallisia lakeja on 
rikottu vakavasti. Järjestelmän 
tehokkuuden turvaamiseksi neuvojilla olisi 
oltava asianmukainen pätevyys ja heidän 
olisi saatava säännöllisesti koulutusta.

(12) Vaikka osallistumisen maatilojen 
neuvontajärjestelmään olisi oltava 
tuensaajille vapaaehtoista, järjestelmän 
voimakkaalla markkinoimisella voidaan 
saada tuensaajat tietoisiksi kaikista 
eduista, joita he voivat saada järjestelmän 
käyttämisestä. Kaikkien tuensaajien, myös 
niiden, jotka eivät saa yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaista tukea, olisi 
saatava osallistua järjestelmään.
Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin määritellä 
ensisijaisuusperusteita. Järjestelmän 
luonteen vuoksi on paikallaan, että 
neuvonnan yhteydessä saadut tiedot 
käsitellään luottamuksellisina, paitsi jos 
unionin oikeutta tai kansallisia lakeja on 
rikottu vakavasti. Järjestelmän 
tehokkuuden turvaamiseksi neuvojilla olisi 
oltava asianmukainen pätevyys ja heidän 
olisi saatava säännöllisesti koulutusta.

Or. ro

Tarkistus 24
Giommaria Uggias
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komission on annettava 
jäsenvaltioiden käyttöön hyväksyttyjen 
maksajavirastojen maataloustukirahaston 
osalta toteuttamien menojen kattamiseksi 
tarvittavat määrärahat maksajavirastojen 
menokirjanpidon perusteella suoritettavina 
korvauksina. Siihen asti kun korvauksia 
aletaan maksaa kuukausimaksuina, 
jäsenvaltioiden olisi annettava käyttöön 
tarvittavat varat hyväksyttyjen 
maksajavirastojensa tarpeiden mukaan.
Jäsenvaltioiden ja tuensaajien olisi 
vastattava itse henkilöstö- ja 
hallintokustannuksista, joita yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta
niille aiheutuu.

(13) Komission on annettava 
jäsenvaltioiden käyttöön hyväksyttyjen 
maksajavirastojen maataloustukirahaston 
osalta toteuttamien menojen kattamiseksi 
tarvittavat määrärahat maksajavirastojen 
menokirjanpidon perusteella suoritettavina 
korvauksina. Siihen asti kun korvauksia 
aletaan maksaa kuukausimaksuina, 
jäsenvaltioiden olisi annettava käyttöön 
tarvittavat varat hyväksyttyjen 
maksajavirastojensa tarpeiden mukaan.
Maksajavirastojen toiminnan 
tehostamiseksi niiden olisi vastattava itse 
henkilöstö- ja hallintokustannuksista, joita 
yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanosta aiheutuu jäsenvaltioille 
ja tuensaajille.

Or. it

Tarkistus 25
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Maatalousmeteorologista järjestelmää 
käyttämällä, satelliittikuvia hankkimalla ja 
kuvia parantamalla komission pitäisi 
pystyä hallinnoimaan 
maatalousmarkkinoita ja helpottamaan 
maatalousmenojen seurantaa.

(14) Maatalousmeteorologista järjestelmää 
käyttämällä, satelliittikuvia hankkimalla ja 
kuvia parantamalla komission pitäisi 
pystyä hallinnoimaan 
maatalousmarkkinoita, helpottamaan 
maatalousmenojen seurantaa sekä 
tekemään arvioita ja tarjoamaan nopeasti 
apua luonnonkatastrofien sattuessa.

Or. en
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Tarkistus 26
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Maaseudun kehittämisohjelmiin 
myönnetään unionin talousarviosta 
rahoitusta vuotuisina erinä sitoumusten 
perusteella. Unionin varojen olisi oltava 
jäsenvaltioiden käytettävissä heti, kun ne 
aloittavat ohjelmien toteutuksen. Sen 
vuoksi tarvitaan sopivalla tavalla rajattu
ennakkorahoitusjärjestelmä, jolla taataan 
säännöllinen ja oikeaan aikaan tapahtuva 
varojen maksu ohjelmasta tuensaajille.

(23) Maaseudun kehittämisohjelmiin 
myönnetään unionin talousarviosta 
rahoitusta vuotuisina erinä sitoumusten 
perusteella. Unionin varojen olisi oltava 
jäsenvaltioiden käytettävissä heti, kun ne 
aloittavat ohjelmien toteutuksen. Sen 
vuoksi olisi asetettava etusijalle sopivalla 
tavalla rajattu ennakkorahoitusjärjestelmä, 
jolla taataan säännöllinen ja oikeaan aikaan 
tapahtuva varojen maksu ohjelmasta 
tuensaajille.

Or. en

Tarkistus 27
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jäsenvaltioiden olisi unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi 
toteutettava toimenpiteitä varmistuakseen 
siitä, että maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastoista rahoitetut toimet 
toteutetaan asianmukaisesti.
Jäsenvaltioiden on myös estettävä, 
havaittava ja tosiasiallisesti käsiteltävä 
sääntöjenvastaisuudet ja velvoitteiden 
noudattamatta jättämiset, joihin tuensaajat 
ovat syyllistyneet. Tätä varten sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) 
N:o 2988/9522.

(37) Jäsenvaltioiden olisi unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi 
toteutettava oikeasuhtaisia toimenpiteitä 
varmistuakseen siitä, että 
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastoista rahoitetut toimet 
toteutetaan asianmukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös estettävä, 
havaittava ja tosiasiallisesti käsiteltävä 
sääntöjenvastaisuudet ja velvoitteiden 
noudattamatta jättämiset, joihin tuensaajat 
ovat syyllistyneet. Tätä varten sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) 
N:o 2988/9522.



AM\913502FI.doc 7/22 PE496.479v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 28
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen. Niiden olisi 
katettava hallinnollisia tarkastuksia ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä tukien maksuun.

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen ja niitä olisi 
yksinkertaistettava. Niiden olisi katettava 
hallinnollisia tarkastuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä tukien maksuun. Jos virheiden 
määrä on hyväksyttävällä tasolla, 
jäsenvaltioiden olisi vähennettävä 
paikalla tehtäviä tarkastuksia samassa 
suhteessa.

Or. en

Tarkistus 29
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
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erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä.

erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä 
asianmukaisella tasolla ja samalla olisi 
otettava huomioon, että viljelijöille ja 
hallintoelimille ei pidä asettaa turhaa 
hallinnollista taakkaa.

Or. en

Tarkistus 30
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Asetuksen (EY) N:o 485/2008 
mukaisesti jäsenvaltioiden edellytetään 
toteuttavan toimenpiteitä unionin 
talousarvion taloudellisten etujen 
suojaamisen varmistamiseksi, erityisesti 
maataloustukirahastosta toteutettavien 
toimien tosiasiallisen toteuttamisen ja 
sääntöjenmukaisuuden tarkistamiseksi. 
Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi asiaa 
koskevat säännökset olisi yhdistettävä ja 
sisällytettävä samaan säädökseen. Sen 
vuoksi asetus (EY) N:o 485/2008 olisi 
kumottava.

(44) Asetuksen (EY) N:o 485/2008 
mukaisesti jäsenvaltioiden edellytetään 
toteuttavan toimenpiteitä unionin 
talousarvion taloudellisten etujen 
suojaamisen varmistamiseksi, erityisesti 
maataloustukirahastosta toteutettavien 
toimien tosiasiallisen toteuttamisen ja 
sääntöjenmukaisuuden tarkistamiseksi. 
Yksinkertaisuuden, selkeyden ja 
järkeistämisen vuoksi asiaa koskevat 
säännökset olisi yhdistettävä ja 
sisällytettävä samaan säädökseen. Sen 
vuoksi asetus (EY) N:o 485/2008 olisi 
kumottava.

Or. en

Tarkistus 31
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(54) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY28osalta täydentäviä 
ehtoja koskevat säännökset voidaan ottaa 
käyttöön vasta sitten, kun kaikki 
jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet.
Direktiivin mukaan vaatimuksia on 
sovellettava tilatasolla viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2013.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Yhteisön politiikan puitteista 
torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY29

säännökset voidaan ottaa käyttöön vasta 
sitten, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 
panneet ne täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja vahvistaneet 
viljelijöitä koskevat selkeät velvoitteet.
Direktiivin mukaan vaatimuksia aletaan 
soveltaa tilatasolla asteittain aikataulun 
mukaisesti, ja erityisesti integroidun 
torjunnan yleisiä periaatteita sovelletaan 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 33
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty. 
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten uhasta. Vapautus ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa sovellettavien 
alakohtaisen lainsäädännön säännösten 
noudattamista koskevaan velvoitteeseen ja 
mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja 
seuraamusten kohteeksi tämän 
lainsäädännön nojalla.

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty. 
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten uhasta.

Or. en

Perustelu

Pienet tilat ovat jo ominaisluonteensa takia vihreämpiä kuin suuret tilat. Viranomaisten on 
aina pyrittävä vähentämään pienviljelijöiden ja pienen perheviljelmämallin hallinnollista 
rasitusta, sillä ne ovat yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti hyödyllisiä maaseutualueilla.
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Tarkistus 34
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Täydentävien ehtojen tosiasiallinen 
täytäntöönpano edellyttää tarkastuksia, 
joilla voidaan varmistua siitä, että 
tuensaajat täyttävät velvoitteensa. Jos 
jäsenvaltio päättää hyödyntää 
mahdollisuutta jättää soveltamatta tuen 
vähennystä tai tuen ulkopuolelle jättämistä, 
kun kyseinen määrä on alle 100 euroa, 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi 
seuraavana vuonna tarkistettava tuensaajia 
koskevan otoksen osalta, että todettu 
vaatimusten noudattamatta jättäminen on 
korjattu.

(60) Täydentävien ehtojen tosiasiallinen 
täytäntöönpano edellyttää tarkastuksia, 
joilla voidaan varmistua siitä, että 
tuensaajat täyttävät velvoitteensa. Jos 
jäsenvaltio päättää hyödyntää 
mahdollisuutta jättää soveltamatta tuen 
vähennystä tai tuen ulkopuolelle jättämistä, 
kun kyseinen määrä on alle 100 euroa, 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi 
seuraavana vuonna tarkistettava tuensaajia 
koskevan otoksen osalta, että todettu 
vaatimusten noudattamatta jättäminen on 
korjattu. Jäsenvaltiot voivat myös ottaa 
käyttöön ennakkovaroitusmenettelyn, jota 
sovelletaan ensimmäisiin lieviin 
velvoitteiden noudattamatta jättämisiin, 
jotta maatalousyhteisöt saataisiin 
laajemmin hyväksymään täydentävien 
ehtojen järjestelmä ja jotta 
varmistettaisiin viljelijöiden tiiviimpi 
osallistuminen vaatimusten täyttämiseen. 
Menettely pitäisi toteuttaa 
varoituskirjeenä, jonka jälkeen 
tuensaajan olisi ryhdyttävä korjaaviin 
toimenpiteisiin, joita jäsenvaltion on 
valvottava seuraavan vuoden aikana.

Or. it

Tarkistus 35
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) maatilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys kaikkien maaseudun 
kehittämisohjelmissa suositeltujen 
toimien mukaisesti, mukaan lukien 
maatilojen nykyaikaistaminen, 
kilpailukyvyn parantaminen, 
alakohtainen yhdentäminen, innovaatio 
ja markkinasuuntautuneisuus;

Or. it

Tarkistus 36
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on toimitettava tuensaajalle luettelo
nimetyistä elimistä, tapauksen mukaan
sähköisesti.

3. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on toimitettava mahdolliselle tuensaajalle 
luettelo valituista elimistä, ensisijaisesti
sähköisesti.

Or. it

Tarkistus 37
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Maatilojen neuvontajärjestelmän 
voimakkaalla markkinoimisella saadaan 
tuensaajat tietoisiksi kaikista eduista, joita 
he voivat saada järjestelmän käytöstä.

Or. ro
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Tarkistus 38
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 7 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. pt

Tarkistus 39
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot, jotka esittävät useita 
maaseudun kehittämisohjelmia, voivat 
kompensoida määrät, jotka ovat 
käyttämättä yhtä tai useampaa 
maaseudun kehittämisohjelmaa koskevan 
talousarviositoumuksen tekemistä 
seuraavan toisen vuoden joulukuun 
31 päivään mennessä, muiden maaseudun 
kehittämisohjelmien yhteydessä tämän 
päivämäärän jälkeen käytetyillä määrillä. 
Tämän kompensoimisen jälkeen 
mahdollisesti vielä sitomattomat määrät 
vähennetään suhteellisesti niiltä 
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maaseudun kehittämisohjelmilta, joiden 
kohdalla määriä on jäänyt käyttämättä.

Or. pt

Tarkistus 40
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos alakohtaisessa 
maatalouslainsäädännössä edellytetään 
jäsenvaltioiden toimittavan tietyn ajan 
kuluessa tiedot suoritettujen tarkastusten 
lukumääristä ja tarkastusten tuloksista ja 
jäsenvaltio ylittää tämän määräajan, 
komissio voi keskeyttää sellaiset 
18 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut 
tai 35 artiklassa tarkoitetut välimaksut, 
joiden osalta tarvittavia tilastotietoja ei ole 
lähetetty ajoissa.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 41
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden kansallisten lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti toteuttamia tarkastuksia, 
perussopimuksen 287 artiklan soveltamista
ja perussopimuksen 322 artiklan nojalla 
toteutettavia tai neuvoston asetukseen (EY) 
N:o 2185/9639 perustuvia tarkastuksia 
rajoittamatta komissio voi järjestää 
jäsenvaltioissa paikalla tarkastuksia 

Jäsenvaltioiden kansallisten lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti toteuttamia tarkastuksia, 
perussopimuksen 287 artiklan soveltamista 
ja perussopimuksen 322 artiklan nojalla 
toteutettavia tai neuvoston asetukseen (EY) 
N:o 2185/9639 perustuvia tarkastuksia 
rajoittamatta komissio voi
poikkeuksellisissa olosuhteissa järjestää 
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erityisesti seuraavien seikkojen 
tarkistamiseksi:

jäsenvaltioissa paikalla tarkastuksia 
erityisesti seuraavien seikkojen 
tarkistamiseksi:

Or. en

Tarkistus 42
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vähentää jäsenvaltioissa paikan 
päällä tehtävien tarkastusten taajuutta, 
jos todentamisviranomaisen lausunto 
tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 
osoittaa, että virheiden määrä on 
hyväksyttävällä tasolla.

Or. en

Perustelu

Komission paikan päällä toteuttamien tarkastusten määrää olisi vähennettävä, jos laillisuutta 
ja sääntöjenmukaisuutta koskevat tarkastukset osoittavat, että virheiden määrä on 
hyväksyttävällä tasolla. Tämän toivotaan laskevan kyseisiin tarkastuksiin liittyviä 
kustannuksia.

Tarkistus 43
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos takaisinperintää ei 
asianomaisesta jäsenvaltiosta 
riippumattomista syistä ole voitu toteuttaa 
ensimmäisen alakohdan mukaisessa 
määräajassa ja jos takaisin perittävä 
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määrä on yli 1 miljoona euroa, komissio 
voi jäsenvaltion pyynnöstä kuitenkin 
jatkaa alkuperäistä määräaikaa enintään 
50 prosentilla.

Or. en

Tarkistus 44
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta
viimeistään 24 kuukauden kuluttua siitä, 
kun toimivaltainen kansallinen 
viranomainen on vahvistanut 
takaisinperittävät määrät lopullisen 
valvontakertomuksen tai vastaavan 
asiakirjan perusteella asiassa 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, 
ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

Or. pt

Tarkistus 45
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 

Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
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perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa 
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 
velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa
50 prosentin osalta asianomainen 
jäsenvaltio, ja loppujen 50 prosentin 
osalta ne katetaan unionin talousarviosta,
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
jäsenvaltion velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 60 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 46
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava tehokas 
hallinto- ja valvontajärjestelmä 
varmistaakseen unionin tukijärjestelmiä 
säätelevän lainsäädännön noudattamisen.

2. Jäsenvaltioiden on perustettava tehokas, 
oikeasuhteinen ja riskeihin perustuva ja 
kohdealueiden erityistarpeita vastaava
hallinto- ja valvontajärjestelmä 
varmistaakseen unionin tukijärjestelmiä 
säätelevän lainsäädännön noudattamisen.
Jäsenvaltioiden on kansallisen 
koordinointielimen välityksellä 
sopeutettava hallinto- ja 
valvontajärjestelmänsä alueidensa 
erityispiirteiden mukaan 
maksajavirastojen 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti tekemien ilmoitusten 
perusteella.

Or. it

Tarkistus 47
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla 
otokseen mukaan suurimmat virheet.

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla 
otokseen mukaan suurimmat virheet.
Paikalla tehtävien tarkastusten määrää 
on vähennettävä suhteutettuna riskiin ja 
viranomaisten ja viljelijöiden 
hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 48
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.Yhdennettyyn järjestelmään on 
tarvittaessa sisällyttävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1760/200042 sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 21/200443 mukaisesti 
perustettu eläinten tunnistamis- ja 
rekisteröintijärjestelmä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanossa on ilmennyt hankaluuksia, sitä ei 
pitäisi sisällyttää yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään.

Tarkistus 49
Giommaria Uggias
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Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat kiinnittäen 
huomiota liian suurten tukien 
maksamisen riskiin päättää maksaa 
enintään 50 prosenttia asetuksen 
N:o xxx/xxx III osaston 2 luvussa 
tarkoitetuista tuista... (suorat tuet) ja 
75 prosenttia 68 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun maaseudun kehittämisen 
yhteydessä maksetuista tuista sen jälkeen, 
kun 61 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
hallinnolliset tarkastukset on saatu 
päätökseen. Maksun prosenttiosuus on 
sama kaikille toimenpiteen tai 
toimenpidepaketin tuensaajille.

Or. it

Tarkistus 50
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
varoitusjärjestelmän, jossa säännöksiä 
noudattamatta jättäneet tuensaajat voivat 
korjata säännönvastaisuuden ennen 
hallinnollisen seuraamuksen 
langettamista. Jos jäsenvaltio päättää 
soveltaa tätä vaihtoehtoa, toimivaltaisen 
viranomaisen on lähetettävä tuensaajalle 
alustava varoituskirje, jossa ilmoitetaan 
havainnosta ja velvoitteesta toteuttaa 
korjaavia toimenpiteitä. Toimivaltaisen 
viranomaisen on myös toteutettava 
seuraavana vuonna tarvittavat 
toimenpiteet todentaakseen, että tuensaaja 
on korjannut havaitun noudattamatta 
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jättämisen.
Tällaista varoitusjärjestelmää sovelletaan 
ainoastaan tapauksissa, joissa 
noudattamatta jättäminen havaitaan 
ensimmäisen kerran, sitä ei pidetä 
"vakavana" ja sen laajuus rajautuu 
noudattamatta jättämisestä vastuussa 
olevan tuensaajan tilaan 99 a artiklassa 
määriteltyjen perusteiden mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 51
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisten järjestelmien sekä erityisesti 
sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 
15 päivänä heinäkuuta 2008 annetun 
neuvoston direktiivin 2008/71/EY46 sekä 
asetusten (EY) N:o 1760/2000 ja (EY) 
N:o 21/2004 mukaisesti perustetun 
eläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän on oltava 
yhteensopivia tämän asetuksen V osaston 
II luvussa tarkoitetun yhdennetyn 
järjestelmän kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanossa on ilmennyt hankaluuksia, sitä ei 
pitäisi sisällyttää yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään.

Tarkistus 52
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
vaihtoehtoa, toimivaltaisen viranomaisen 
on seuraavana vuonna toteutettava 
tuensaajia koskevan otoksen perusteella 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tuensaaja on 
korjannut havaitun noudattamatta 
jättämisen. Havainnot ja velvoite ryhtyä 
toimiin tilanteen korjaamiseksi on 
annettava tiedoksi tuensaajalle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissio on ehdottanut seurantatarkastusten lopettamista vähäisten rikkomusten yhteydessä, 
mitä on syytä pitää hyvänä ratkaisuna. Ratkaisuna on rajoittaa de minimis -säännön piiriin 
kuuluvan valikoidun tuensaajaryhmän (otanta) valvontaa, mutta yksinkertaistamisessa olisi 
lopetettava toistuva valvonta kokonaan edellyttäen, että rikkomus kuuluu de minimis -säännön 
piiriin.

Tarkistus 53
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia 
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 25 prosenttia 
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Or. en

Perustelu

On hankala ymmärtää, miksi komissio on tehnyt tämän muutoksen (pidätysosuuden 
alentaminen 25 prosentista 10:een). Jäsenvaltiot saavat nykyisen lainsäädännön nojalla 
(asetuksen N:o 73/2009 25 artikla) pidättää itselleen 25 prosenttia vähennysten 
soveltamisesta aiheutuvasta määrästä.
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