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LYHYET PERUSTELUT

Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020 tehdyn ehdotuksen ohella komissio esitti 
joukon asetuksia, joissa vahvistetaan yhteisen maatalouspolitiikan lainsäädännölliset puitteet 
kaudeksi 2014–2020. Näiden puitteiden mukaisesti on asetettu kolme tärkeintä haastetta, 
nimittäin 1) elinkelpoinen ruoan tuotanto, 2) luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet 
sekä 3) tasapainoinen aluekehitys. Kuten komissio on ilmoittanut, molemmat YMP:n pilarit 
ovat tärkeitä, jotta voidaan vastata asianmukaisesti näihin kysymyksiin, jotka ovat myös suuri 
huolenaihe Euroopan alueille. Suoria tukia koskevilla uusilla säännöillä olisi varmistettava 
resurssien oikeudenmukainen ja kestävä jako. 

Valmistelija kannattaa täysin ajatusta, että viljelijöille maksettavien suorien tukien 
ympäristöystävällisyyttä lisätään eli "viherrytetään" kunnianhimoisesti. Ne ovat yksi vastaus 
tämänhetkisiin sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin. Valmistelija kuitenkin katsoo, 
että nykyiset ehdotukset ovat liian heikkoja, jotta ne saisivat aikaan siirtymisen edistyneisiin 
kestäviin viljelyjärjestelmiin, jotka ovat elintärkeitä maaseutualueiden kestävän alueellisen 
kehityksen kannalta. Tämän vuoksi valmistelija ehdottaa, että toteutetaan toimenpiteitä, 
joiden avulla Euroopan maaseutualueet voitaisiin ottaa paremmin huomioon.

Alueiden kehittämiseen liittyen valmistelija kehottaa myöntämään entistä suuremman osan 
vuotuisista kansallisista enimmäismääristä maaseutualueiden täydentävään tukeen. Samaa 
logiikkaa noudattaen valmistelija vastustaa maaseudun kehittämiseen tarkoitettujen 
määrärahojen vähentämistä.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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 

(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 



PE494.613v01-00 4/23 PA\910348FI.doc

FI

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 
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.

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 edistyneiden kestävien 
viljelyjärjestelmien perustamista, 
ympäristön hoitoa ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä varten 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 
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. en
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, 
alueiden pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan edistyneitä 
kestäviä viljelyjärjestelmiä, ympäristön 
hoitoa ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
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 vuoroviljely, alueiden pitäminen 
pysyvänä nurmena ja ekologinen 
infrastruktuuri. 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 
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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.

kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu.
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Edistyneille viljelyjärjestelmille, 
ympäristön hoitoon ja ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen myönnettävän tuen 
alueellisen käyttöönoton ohella voidaan 
tämän asetuksen mukaisesti allekirjoittaa 
alueellisia sopimuksia alueviranomaisten 
ja viljelijöiden välillä. Alueelliset 
sopimukset tarjoavat mahdollisuuden 
toteuttaa tukikelpoisilla maatalousmailla 
kollektiivisesti suurisuuntaisia, 
kannustavia erityistoimia, joilla pyritään 
suojelemaan vesivaroja, luonnon 
monimuotoisuutta ja maaperää 
alueellisten erityispiirteiden mukaisesti 
yhteisten mitattavien tavoitteiden mukaan.

Or. en
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Tarkistus 4

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) Seitsemää prosenttia tilojen 
viljelymaasta hyödynnetään siten, että 
lisätään toiminnallista biologista 
monimuotoisuutta ja siten maatalouden 
ekosysteemien toimintaa eli 
julkishyödykkeiden tuotantoa. 
Suojakaistoihin olisi lisättävä elementtejä, 
jotka ovat ympäristötoimina usein jo 
ennestään tukikelpoisia (esimerkiksi 
pensasaidat, ojat, kosteikot sekä muut 
osittain luonnontilaiset elinympäristöjen 
osa-alueet ja muut olemassa olevat 
tukikelpoiset maisemapiirteet), jotta 
luodaan maatalouden ja ympäristöalan 
infrastruktuureja kestäviä 
viljelyjärjestelmiä varten. Tästä syystä ei 
pyritä poistamaan alueita tuotannosta 
eikä toteuttamaan uusia 
kesannointijärjestelyjä, vaan parannetaan 
koko järjestelmän pitkän aikavälin 
tehokkuutta. Sen varmistamiseksi, että 
ekologinen infrastruktuuri 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 mainitun ekologisen 
infrastruktuurin tyyppien tarkentamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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. 
Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tuotantosidonnaisen tuen käytöstä 
erityinen vaikutusten arviointi. 
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, kestävien 
maatalouskäytäntöjen ja ympäristön 
hoidon sekä maatilojen työpaikkojen 
säilyttämiseksi asiaankuuluvilla alueilla, 
joita ovat erityisesti alueet, joilla on 
luonnonrajoitteita, kuten saaristo- ja 
vuoristoalueet. Tämän tuen olisi oltava 
myös sellaisten viljelijöiden saatavilla, 
joilla on 31 päivänä joulukuuta 2013 
asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 
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siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) tukea sellaisille viljelijöille, jotka 
ottavat käyttöön luonnon 
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suotuisia maatalouskäytäntöjä; monimuotoisuuden, maaperän 
hedelmällisyyden ja vesialueiden hyvän 
hallinnon sekä ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia edistyneitä kestäviä 
viljelykäytäntöjä, jotka ovat merkittävästi 
noudattamista koskevia sääntöjä 
vaativampia;

Or. en

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

b a) 'edistyneillä kestävillä 
viljelyjärjestelmillä' viljelykäytäntöjä, 
jotka menevät asetuksen (EU) N:o [HZR] 
täydentäviä ehtoja pidemmälle ja 
kehittyvät jatkuvasti luonnonravinteiden, 
veden kiertokulun ja energiavirran 
hallinnassa tavalla, joka vähentää 
ympäristöhaittaa ja uusiutumattomien 
luonnonvarojen tuhlaamista ja joissa 
säilytetään viljelyn, tuotantoeläinten ja 
luonnon monipuolisuus 
tuotantojärjestelmässä;

Or. en

Perustelu

Siirtyminen edistyneisiin viljelykäytäntöihin on erittäin tärkeää maaseutualueiden kestävän 
aluekehityksen kannalta.
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Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

f a) 'vuoroviljelyllä' vähintään neljän eri 
viljelykasvin viljelyä, joista yksi on 
palkokasvi;

Or. en

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

h a) 'ekologisella infrastruktuurilla'
muun muassa maisemaan, 
peltometsäviljelyyn, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesihuoltoon ja 
maaperän käyttöön ja biotooppeihin 
liittyviä tekijöitä, jotka vakauttavat ja 
tukevat agroekologisia viljelykäytäntöjä ja 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Aktiiviviljelijät Suoran tuen ulkopuolelle jättäminen

Or. en
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Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tukien hakija ei viljele maata tai pidä 
sitä aktiivisesti maatalouden tai 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa 
tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

a b) on noudatettu kestämättömiä viljely-
ja eläintuotantokäytäntöjä, jotka 
järjestelmällisesti rikkovat asetuksessa 
(EU) N:o [HZR] esitettyjä täydentäviä 
ehtoja riittämättömän ravinteiden 
hallinnan ja siitä seuraavan vesien 
pilaantumisen, käytettävissä oleviin 
hehtaareihin nähden liian korkean 
eläintiheyden, ulkopuolisen energian, 
kasvisuojeluaineiden, antibioottien, veden 
ja ravinteiden liiallisen käytön vuoksi;

Or. en

Perustelu

Siirtyminen edistyneisiin viljelykäytäntöihin on erittäin tärkeää maaseutualueiden kestävän 
aluekehityksen kannalta.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää maaseudun kehittämiseen lisätukea jopa 20 prosenttia 
niiden vuotuisista kansallisista talousarvioistaan, jotta ne voivat tehostaa maaseudun 
kehitystä sekä yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa että laajemmin osana aluekehitystä, 
jotka tuetaan yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen sisältyvästä maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

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 

Poistetaan.
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tarkoitetuista tukimäärärahoista. 
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen 
enää käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Or. en

Perustelu

Maaseudun kehittämiseen käytettävissä olevaa EU:n tukea ei saisi vähentää, koska se voisi 
haitata vakavasti alueellista yhteenkuuluvuutta erityisesti alueilla, joilla on merkittävä osuus 
maaseutualueista tai kehityksestä jälkeen jääneitä maaseutualueita.

Tarkistus 16

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, taloudelliset ja ympäristöön 
liittyvät ominaisuudet, alueellinen 
maatalouden potentiaali sekä toimielin- tai 
hallintorakenne. Merkittävien alueellisen 
tason erojen välttämiseksi kustakin 
tukijärjestelmästä ja määritelmästä on 
tehtävä etukäteen ympäristövaikutusten ja 
sosioekonomisten vaikutusten arviointi.

Or. en

Perustelu

On olemassa huomattava riski, että paikallisia ja alueellisia kehitysponnisteluja 
vaikeutettaisiin tai rajoitettaisiin, jos aikaisemmat tuet, jotka ovat johtaneet 
epäoikeudenmukaiseen ja kestämättömään resurssien jakoon, olisivat edelleen tulevien 
maksujen perustana.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä sekä 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013. 
Ilmoitus ja kaikki liitteenä olevat 
asiakirjat on julkaistava 
kokonaisuudessaan.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 jakso – 2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisille maatalouskäytännöille

Tuki edistyneiden kestävien 
viljelyjärjestelmien luomiselle, ympäristön 
hoidolle ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiselle

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
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Edistyneille viljelyjärjestelmille, 
ympäristön hoitoon ja ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen myönnettävän tuen 
alueellisen käyttöönoton ohella voidaan 
20 ja 29 artiklan mukaisesti allekirjoittaa 
alueellisia sopimuksia 
maataloustuottajaryhmien välillä 
33 artiklassa asetetun 30 prosentin 
enimmäismäärän rajoissa. Alueelliset 
sopimukset tarjoavat mahdollisuuden 
toteuttaa tukikelpoisilla maatalousmailla 
kollektiivisesti suurisuuntaisia, 
kannustavia erityistoimia, joilla pyritään 
suojelemaan vesivaroja, luonnon 
monimuotoisuutta ja maaperää 
alueellisten erityispiirteiden mukaisesti 
yhteisten ja mitattavien tavoitteiden 
mukaan.
(lisätään uutena artiklana 29 artiklan 
edelle)

Or. en

Tarkistus 20

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 
ohjelmakaudella 2014 ja 2020 
käynnistettävä 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
dynaaminen siirtyminen kestäviin 
viljelyjärjestelmiin, joiden avulla voidaan 
vastata ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
luonnon monimuotoisuutta sekä 
maaperän hoitoa ja vesihuoltoa koskeviin 
haasteisiin integroidusti, mikä tarkoittaa 
seuraavaa:

Or. en
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Perustelu

Siirtyminen edistyneisiin viljelyjärjestelmiin on erittäin tärkeää maaseutualueiden kestävän 
aluekehityksen kannalta.

Tarkistus 21

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 
viljelykierrossa vähintään neljää eri 
kasvia, jos hänellä on yli 10 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; ja

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viljelijällä on oltava 
maatalousmaallaan luonnonhoitoala.

c) viljelijän on luotava 
maatalousmaalleen ympäristön kannalta 
suotuisa infrastruktuuri.

Or. en
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Tarkistus 23

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 kolmea 
käytäntöä, jos ne auttavat häntä 
parantamaan viljely- ja 
ympäristönhoitokäytäntöjään 1 kohdan 
mukaisesti, ja ottaen huomioon 30, 31 ja 
32 artiklan noudattaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijällä on oikeus tässä luvussa
tarkoitettuun tukeen, jos hän noudattaa 
tilallaan muita sellaisia ympäristön 
kannalta suotuisia maatalousjärjestelmiä, 
jotka edistävät merkittävästi torjunta-
aineiden käytön vähentämistä, maan 
viljavuuden säilyttämistä ja parantamista 
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viljelyn monipuolistaminen Viljelykierto, viljelyn monipuolistaminen 
ja suojaviljely

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos viljelijällä on yli 10 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kesannolla tai 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka kasvavat 
veden alla, peltoalalla on viljeltävä 
viljelykierrossa vähintään neljää eri kasvia 
tai se on jätettävä kesannolle neljänä 
peräkkäisenä vuotena. Jokaisen 
mainituista neljästä viljelykasvista on 
kuitenkin katettava vähintään 10 prosenttia
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 50 prosenttia peltoalasta. Myös 
kaksivuotiset apilanurmiseokset voidaan 
ottaa mukaan viljelykiertoon, koska ne 
edistävät maaperän viljavuutta ja 
tuottavuutta.

Or. en

Perustelu

Jotta viljelyn kestävästä monipuolistamisesta saatava sosioekonominen hyöty ja 
ympäristöedut kasvavat (mahdollisten viljelykäytäntöjen valikoiman laajentaminen, maatilan 
tulojen vakauttaminen ja torjunta-aineiden käytön vähentäminen), kunkin viljelykasvin osuus 
pitää olla vähintään 10 prosenttia maa-alasta ja pääkasvin osuus saa olla enintään 
50 prosenttia.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luonnonhoitoalat Ekologinen infrastruktuuri 

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä 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 
tarkoitetulla laitumelle tai niityllä ja 25 
artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetuilla metsitetyillä 
aloilla voidaan muiden kasvien ohella 
viljellä myös palkokasveja.

Or. en
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Perustelu

Ekosysteemipalvelujen parantuminen ja ekologisen infrastruktuurin kehittyminen ovat 
tärkeitä maaseudun kestävälle kehitykselle. Metsitettyjä aloja ei pitäisi sisällyttää tähän, vaan 
ainoastaan puolittain luonnonmukaiset elinympäristöt tai maa-alat, joita ei ole kynnetty, 
kylvetty, lannoitettu ja ruiskutettu. Olemassa olevat maisematekijät olisi sisällytettävä 
ekologisen infrastruktuurin alueen laskelmaan.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1a. Ekologiseen infrastruktuuriin 
kuuluvat esimerkiksi erityiset paikalliset 
ja alueelliset viljely- tai 
maankäyttömenetelmät, jotka edistävät 
siirtymistä kestäviin viljelyjärjestelmiin ja 
parantavat ympäristön hoitoa 29, 30 ja 31 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tiettyjen paikallisten ja alueellisten viljelymenetelmien edistäminen on keskeistä kestävälle 
maaseudun kehitykselle.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainitun ekologisen infrastruktuurin eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin sekä 
muun sellaisen ekologisen 
infrastruktuurin tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
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prosenttiosuuden noudattamiseksi. noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 31

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: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, kuivarehu, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset sekä
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. en

Tarkistus 32

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/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla. Siksi kyseisten 
jäsenvaltioiden on tehtävä tuesta erityinen 
vaikutusten arviointi, josta ilmoitetaan 
komissiolle.

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

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää 2 kohdassa vahvistettujen 
ehtojen perusteella vain siinä määrin kuin 
on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason, kestävien 
maatalouskäytäntöjen ja ympäristön 
hoidon sekä maatilojen työpaikkojen 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla, joita 
ovat erityisesti alueet, joilla on 
luonnonrajoitteita, kuten saaristo- ja 
vuoristoalueet.

Or. en

Perustelu

Sellaisten alueiden haasteet, joilla on luonnonrajoitteita, on otettava asianmukaisesti 
huomioon.


