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Ehdotus asetukseksi 

– 

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET* 

komission ehdotukseen 

--------------------------------------------------------- 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 

ASETUS (EU) N:o …/2014, 

annettu … päivänä …kuuta …., 

asetuksen (EY) N:o 1166/2008 muuttamisesta kauden 2014–2018 rahoituskehyksen 

osalta  

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 

artiklan 1 kohdan, 
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ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1166/20082 säädetään, että 

jäsenvaltioiden on suoritettava maatilojen rakennetutkimuksia vuosina 2010, 2013 ja 

2016 ja että jäsenvaltiot saavat tutkimuksia varten unionilta rahoitustukea, joka on 

enintään 75 prosenttia näiden tutkimusten suorittamisesta aiheutuvista 

kustannuksista, määriteltyjen enimmäismäärien rajoissa.  

(2) Maatilojen rakennetutkimusten suorittamista ja unionin tietovaatimusten täyttämistä 

varten jäsenvaltioilta ja unionilta vaaditaan merkittävää rahoitusta. 

(3) Asetuksessa (EY) N:o 1166/2008 vahvistetaan rahoituspuitteet tutkimuksia koskevan 

ohjelman täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien jäsenvaltioiden toimittamien 

tietojen käsittelyä varten komissiossa käytössä olevien tietokantajärjestelmien 

hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen, ja siinä vahvistettiin rahoituksen määrä 

kaudeksi 2008–2013.  

(4) Asetuksen (EY) N:o 1166/2008 mukaisesti budjetti- ja lainsäädäntövallan käyttäjä 

vahvistaa kauden 2014–2018 määrän komission ehdotuksesta vuonna 2014 alkavalla 

kaudella voimassa olevan uuden rahoituskehyksen perusteella. 

(5) Ehdotettujen rahoituspuitteiden avulla olisi ainoastaan rahoitettava vuoden 2016 

maatilojen rakennetutkimuksen suorittaminen ja siihen liittyvä niiden 

                                                                                                                                                         
* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. 
1  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), 

ja neuvoston päätös, tehty .... 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1166/2008, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008, maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden 
tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
571/88 kumoamisesta (EUVL L 321, 1.12.2008, s. 14). 
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tietokantajärjestelmien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen, jotka ovat käytössä 

komissiossa jäsenvaltioiden toimittamien tietojen käsittelyä varten.  

(6) Kun huomioon otetaan Kroatian liittyminen sekä tarve suorittaa maatilojen 

rakennetta koskevia tutkimuksia kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2016, Kroatialle 

olisi vahvistettava tutkimuskohtainen unionin tuen enimmäismäärä, koska siitä ei ole 

määrätty liittymisasiakirjassa. 

▌ 

(10) Pysyvää maataloustilastokomiteaa on kuultu. 

(11) Asetus (EY) N:o 1166/2008 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Muutetaan asetus (EY) N:o 1166/2008 seuraavasti: 

1)  Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti: 

”4 a.  Kroatialle vuoden 2016 maatilojen rakennetutkimusta varten osoitettava 

enimmäismäärä on 500 000 euroa.” 

2)  Muutetaan 14 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 2 kohta seuraavasti: 

”2.  Vuoden 2016 maatilojen rakennetutkimusten toteutukseen varatut 

rahoituspuitteet, jotka sisältävät jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla 

toimittamien tietojen käsittelyä varten komissiossa käytössä olevien 

tietokantajärjestelmien hallinnointiin, ylläpitoon ja kehittämiseen 

tarvittavat määrärahat, ovat 20 650 000 euroa kaudella 2014–2018.”; 

 b) lisätään kohta seuraavasti: 
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”4.  Komissio panee unionin rahoitustuen täytäntöön Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012* mukaisesti. 

__________ 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, 

Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 

1).” 

3)  Lisätään artikla seuraavasti: 

”14 a artikla 

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen 

1. Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen 

mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 

suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä 

toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia 

havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin 

osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. 

2. Komissiolla tai sen edustajilla sekä tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet 

tehdä kaikkien unionilta tämän ohjelman mukaisesti rahoitusta saaneiden 

tuensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja 

paikalla suoritettavia tarkastuksia. 

 Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä niihin talouden toimijoihin 

kohdistuvia paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, joille on suoraan 

tai välillisesti myönnetty asianomaista rahoitusta, neuvoston asetuksessa 

(Euratom, EY) N:o 2185/96* säädettyjen menettelyjen mukaisesti sen 

osoittamiseksi, onko kyse avustussopimukseen tai -päätökseen taikka unionin 

rahoitusta koskevaan sopimukseen liittyvästä petoksesta, lahjonnasta tai 

unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta. 
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 Tämän asetuksen täytäntöönpanosta seurauksena kolmansien maiden ja 

kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa, 

avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja sopimuksissa on nimenomaisesti 

annettava komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet 

tehdä tällaisia tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia todentamisia ja 

tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja toisen alakohdan 

soveltamista. 

__________ 

* Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 

marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja 

todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien 

petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 

15.11.1996, s. 2).” 

▌ 

2 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Tehty ... 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 

 

Or. en 

 


