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LYHYET PERUSTELUT

Perussopimuksessa erotetaan toisistaan toisaalta komissiolle siirretty valta antaa muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä ja soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita 
kuin sen keskeisiä osia ja toisaalta komissiolle siirretty valta antaa oikeudellisesti 
velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaisia täytäntöönpanosäädöksiä.

Lainsäätäjä antaa komission tehtäväksi lisätä täydentäviä osatekijöitä, jotka ovat tarpeen 
lainsäätäjän määrittämän järjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta. Järjestelmän 
yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi jäsenvaltioissa lainsäätäjä on siirtänyt 
komissiolle täytäntöönpanovaltaa. 

Valmistelija katsoo, että käsiteltävänä oleva teksti, jolla muutetaan asetusta 1659/2005, 
täyttää tarkoituksensa asianmukaisella tavalla. Hän on kuitenkin esittänyt kolme tarkistusta, 
joissa korostetaan, että on vahvistettava alan hallintoa ja vaaditaan, että paikalliset ja 
alueelliset edustajat ja sidosryhmät osallistuvat kaikkiin tehtäviin päätöksiin.

Valmistelija katsoo erityisesti, että on löydettävä herkkä tasapaino ympäristön ja talouden 
tarpeiden välillä.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Maatilaneuvontapalvelujen avulla 
maanviljelijöiden olisi pystyttävä 
arvioimaan maatalousyrityksensä 
suoriutumista ja selvittämään 
parannustarpeet lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin sekä yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä 19 päivänä 
tammikuuta 2009 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyihin 
hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimuksiin ja työturvallisuutta koskeviin 
yhteisön vaatimuksiin nähden. Kun otetaan 

(13) Maatilaneuvontapalvelujen avulla 
maanviljelijöiden olisi pystyttävä 
arvioimaan maatalousyrityksensä 
suoriutumista ja selvittämään 
parannustarpeet lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin sekä yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä 19 päivänä 
tammikuuta 2009 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyihin 
hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimuksiin ja työturvallisuutta koskeviin 
yhteisön vaatimuksiin nähden. Kun otetaan 
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huomioon, että maatilaneuvontapalvelujen 
käyttötukea on ollut saatavilla jo 
useamman vuoden, olisi pyrittävä 
helpottamaan niiden räätälöintiä kunkin 
edunsaajan yksilöllisiin tarpeisiin.

huomioon, että maatilaneuvontapalvelujen 
käyttötukea on ollut saatavilla jo 
useamman vuoden, olisi pyrittävä 
helpottamaan niiden räätälöintiä kunkin 
edunsaajan yksilöllisiin tarpeisiin. 
Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
perustamaan viljelijöiden 
verkkoneuvontajärjestelmiä käyttämällä 
laajakaistaa. Olisi myös kannustettava 
käyttämään kaikkia alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten tarjoamia 
neuvontapalveluita, joilla edistetään 
viljelijöiden tietotekniikan käyttöä.

Or. en

Perustelu

Verkkoneuvonta on ainutlaatuinen tilaisuus jäsenvaltioille viestiä syrjäisten alueiden 
viljelijöiden kanssa. Viljelijöiden paremmat internet-yhteydet, esimerkiksi laajakaista, ovat 
talouskehityksen ehdoton edellytys. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
10 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on 
Natura 2000 -verkoston ekologista 
yhtenäisyyttä silmällä pitäen edistettävä 
sellaisten maisemanpiirteiden huomioon 
ottamista, jotka ovat pituussuuntaisen ja 
jatkuvan rakenteensa vuoksi tai 
levähdyspaikkoina olennaisia 
luonnonvaraisten lajien muutolle, 
maantieteelliselle leviämiselle ja 
geneettiselle vaihdannalle. Näille alueille 
olisi voitava myöntää Natura 2000 -tukea. 
Sen varmistamiseksi, että tukea käytetään 
edelleen pääasiassa nimettyjen Natura 
2000 -kohteiden hyväksi, niiden osuutta 

(17) Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
10 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on 
Natura 2000 -verkoston ekologista 
yhtenäisyyttä silmällä pitäen edistettävä 
sellaisten maisemanpiirteiden huomioon 
ottamista, jotka ovat pituussuuntaisen ja 
jatkuvan rakenteensa vuoksi tai 
levähdyspaikkoina olennaisia 
luonnonvaraisten lajien muutolle, 
maantieteelliselle leviämiselle ja 
geneettiselle vaihdannalle. Näille alueille 
olisi voitava myöntää Natura 2000 -tukea. 
Sen varmistamiseksi, että tukea käytetään 
edelleen pääasiassa nimettyjen Natura 
2000 -kohteiden hyväksi, niiden osuutta 
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suhteessa nimettyihin Natura 2000 -
alueisiin olisi kuitenkin rajoitettava. 

suhteessa nimettyihin Natura 2000 -
alueisiin olisi kuitenkin rajoitettava. 
Alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
olisi näin toimiessaan löydettävä 
tasapaino ympäristösäännösten ja 
paikallisten kehitystarpeiden välillä.

Or. en

Perustelu

Ympäristösäännösten ja paikallisen kehityksen välisen epätasapainon välttämiseksi on 
päästävä kompromissiin, jossa otetaan huomioon sekä taloudelliset investoinnit että 
ympäristönsuojelu.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen maaseutuverkosto. Sen 
varmistamiseksi, että kansalliset 
maaseutuverkostot perustetaan 
johdonmukaisella ja yhteneväisellä tavalla, 
komission olisi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistettava näiden verkostojen 
perustamista ja toimintaa koskevat 
yksityiskohdat.

(19) Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen maaseutuverkosto, johon pitää 
ottaa mukaan kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset edustajat. Sen varmistamiseksi, 
että kansalliset maaseutuverkostot 
perustetaan johdonmukaisella ja 
yhteneväisellä tavalla, komission olisi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettava 
näiden verkostojen perustamista ja 
toimintaa koskevat yksityiskohdat.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että luodaan suhde kunkin jäsenvaltion ja kansallisen maaseutuverkoston välillä, 
mutta sen lisäksi kunkin kansallisen maaseutuverkoston pitää koostua kansallisista, 
alueellisista ja paikallisista edustajista, jotta varmistetaan kansalaisten tarpeiden huomioon 
ottaminen. 


