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14.10.2020 A8-0199/208

Tarkistus 208
Pina Picierno
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0199/2019
Ulrike Müller
Yhteinen maatalouspolitiikka – rahoitus, hallinnointi ja seuranta 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Amendment

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 
kansalaisilla kestävän maataloustuotannon 
osalta olevia huolenaiheita.

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, nostamalla 
työelämän normeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä mukauttamalla niitä ja siirtämällä 
tutkimus ja innovointi pois laboratorioista 
pelloille ja markkinoille. YMP:ssa olisi 
käsiteltävä myös kansalaisilla kestävän 
maataloustuotannon osalta olevia 
huolenaiheita ja maaseudun kehittämistä.
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14.10.2020 A8-0199/209

Tarkistus 209
Pina Picierno
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0199/2019
Ulrike Müller
Yhteinen maatalouspolitiikka – rahoitus, hallinnointi ja seuranta 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Komission 20. toukokuuta 2020 
antamassa tiedonannossa ”Pellolta 
pöytään -strategia oikeudenmukaista, 
terveyttä edistävää ja ympäristöä 
säästävää elintarvikejärjestelmää varten” 
korostetaan, että on tärkeää varmistaa, 
että Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa vahvistettuja keskeisiä 
periaatteita noudatetaan. Työntekijöiden 
sosiaaliseen suojeluun sekä elin- ja 
asuinoloihin sekä terveyden ja 
turvallisuuden parantamiseen liittyvillä 
näkökohdilla on tärkeä rooli luotaessa 
oikeudenmukaisia, vahvoja ja kestäviä 
elintarvikejärjestelmiä. YMP:n olisi oltava 
yksi niistä välineistä, joilla Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteita 
edistetään.

Or. en



AM\1215875FI.docx PE658.379v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.10.2020 A8-0199/210

Tarkistus 210
Pina Picierno
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0199/2019
Ulrike Müller
Yhteinen maatalouspolitiikka – rahoitus, hallinnointi ja seuranta 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Ehdollisuus on tärkeä osa YMP:tä, 
etenkin kun on kyse sen ympäristö- ja 
ilmastotavoitteista mutta myös 
kansanterveyteen ja eläimiin liittyvissä 
kysymyksissä. Tämä tarkoittaa, että 
ehdollisuusjärjestelmän vaikuttavuuden 
varmistamiseksi olisi toteutettava 
valvontaa ja sovellettava tarvittaessa 
seuraamuksia. Jotta eri jäsenvaltioiden 
tuensaajien välillä vallitsisivat tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla olisi 
otettava käyttöön tietyt yleiset 
ehdollisuuden valvontaa ja seuraamuksia 
koskevat säännöt.

(55) Ehdollisuus on tärkeä osa YMP:tä, 
ja sillä voidaan varmistaa, että maksuilla 
edistetään kestävyyden korkeaa tasoa ja 
varmistetaan viljelijöille tasapuoliset 
toimintaedellytykset jäsenvaltioissa ja 
niiden välillä, etenkin kun on kyse sen 
sosiaalisista sekä ympäristö- ja 
ilmastotavoitteista mutta myös 
kansanterveyteen ja eläinten hyvinvointiin 
liittyvissä kysymyksissä. Tämä tarkoittaa, 
että ehdollisuusjärjestelmän 
vaikuttavuuden varmistamiseksi olisi 
toteutettava valvontaa ja sovellettava 
tarvittaessa seuraamuksia. Tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi eri 
jäsenvaltioiden tuensaajien välillä unionin 
tasolla olisi otettava käyttöön tietyt yleiset 
ehdollisuutta koskevat säännöt ja 
noudattamatta jättämiseen liittyvät 
valvonta ja seuraamukset.

Or. en
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Tarkistus 211
Pina Picierno
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0199/2019
Ulrike Müller
Yhteinen maatalouspolitiikka – rahoitus, hallinnointi ja seuranta 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ehdotus asetukseksi
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

84 Ehdollisuuden valvontajärjestelmä 84 Ehdollisuuden valvontajärjestelmä

1. 1.

Jäsenvaltioiden on perustettava 
valvontajärjestelmä, jolla varmistetaan, että 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 11 
artiklassa, asetuksen (EU) N:o 228/2013 
IV luvussa ja asetuksen (EU) N:o 
229/2013 IV luvussa tarkoitetut tuensaajat 
noudattavat asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 1 
luvun 2 jaksossa tarkoitettuja velvoitteita.

Jäsenvaltioilla on oltava 
valvontajärjestelmä, jolla varmistetaan, että 
seuraavat tuensaajat noudattavat asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-
asetus] III osaston 1 luvun 2 jaksossa 
tarkoitettuja velvoitteita:

a) tuensaajat, jotka saavat asetuksen 
(EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-
asetus] III osaston 3 luvun mukaista 
suoraa tukea;
b) tuensaajat, jotka saavat asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-
asetus] 65, 66 ja 67 artiklassa tarkoitettuja 
vuosipalkkioita;
c) tuensaajat, jotka saavat asetuksen 
(EU) N:o 228/2013 IV luvun ja asetuksen 
(EU) N:o 229/2013 IV luvun mukaisia 
palkkioita.

Jäsenvaltiot voivat käyttää omia nykyisiä 
hallinto- ja valvontajärjestelmiään 
varmistaakseen ehdollisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamisen.

Jäsenvaltiot voivat käyttää omia nykyisiä 
hallinto- ja valvontajärjestelmiään 
varmistaakseen ehdollisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamisen.
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Näiden järjestelmien on oltava 
yhteensopivia tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
valvontajärjestelmän mukaisesti.

Näiden järjestelmien on oltava 
yhteensopivia tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
valvontajärjestelmän mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa sovellettavista 
työehtosopimuksista ja kansallisen, 
unionin ja kansainvälisen tason sosiaali- 
ja työlainsäädännöstä johtuvien 
sovellettavien työehtojen noudattaminen, 
jäsenvaltioiden on varmistettava yhteistyö 
työsuojelutarkastuksista vastaavien 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
valvontajärjestelmän välillä. 
Rajatylittävissä tilanteissa koordinointi ja 
yhteistyö on varmistettava myös Euroopan 
työviranomaisen kanssa, jonka toimintaa 
säännellään 20 päivänä kesäkuuta 2019 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2019/1149.

Jäsenvaltioiden on arvioitava vuosittain 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
valvontajärjestelmää saavutettujen tulosten 
perusteella.

Jäsenvaltioiden on arvioitava vuosittain 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
valvontajärjestelmää saavutettujen tulosten 
perusteella.

2. Tässä luvussa tarkoitetaan: 2. Tässä luvussa tarkoitetaan:

a) ’hoitovaatimuksella’ kutakin 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 11 artiklassa 
tarkoitettua tietyn säädöksen sisältämää 
unionin oikeuden mukaista yksittäistä 
lakisääteistä hoitovaatimusta, joka eroaa 
sisällöltään muista saman säädöksen 
vaatimuksista;

a) ’hoitovaatimuksella’ kutakin 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 11 artiklassa 
tarkoitettua tietyn säädöksen sisältämää 
unionin oikeuden mukaista yksittäistä 
lakisääteistä hoitovaatimusta, joka eroaa 
sisällöltään muista saman säädöksen 
vaatimuksista;

b) ’säädöksellä’ kutakin asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -
asetus] 11 artiklassa tarkoitettua direktiiviä 
ja asetusta.

b) ’säädöksellä’ kutakin asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -
asetus] 11 artiklassa tarkoitettua direktiiviä 
ja asetusta.

b a) ’noudattamatta jättämisen 
toistumisella’ saman vaatimuksen tai 
normin noudattamatta jättämistä 
useammin kuin kerran, edellyttäen, että 
tuensaajalle on ilmoitettu aiemmasta 
noudattamatta jättämisestä ja että 
tuensaajalla on ollut tarvittaessa 
mahdollisuus toteuttaa toimia aiemman 
noudattamatta jättämisen korjaamiseksi.
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3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
valvontajärjestelmänsä osalta jäsenvaltiot

3. Edellä 1 kohdassa vahvistettujen 
valvontaa koskevien velvoitteidensa 
noudattamiseksi jäsenvaltiot

a) sisällyttävät järjestelmään paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, joilla varmistetaan, 
että tuensaajat noudattavat asetuksen (EU) 
.../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
III osaston 1 luvun 2 jaksossa säädettyjä 
velvoitteita;

a) sisällyttävät järjestelmään paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, joilla varmistetaan, 
että tuensaajat noudattavat asetuksen (EU) 
.../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
III osaston 1 luvun 2 jaksossa säädettyjä 
velvoitteita;

b) voivat kyseessä olevien 
hoitovaatimusten, normien, säädösten tai 
ehdollisuuden alojen mukaan päättää 
käyttää kyseisiin hoitovaatimuksiin, 
normeihin, säädöksiin tai ehdollisuuden 
aloihin sovellettavien valvontajärjestelmien 
mukaisia tarkastuksia, edellyttäen että 
nämä tarkastukset ovat vähintään yhtä 
tehokkaita kuin a alakohdassa tarkoitetut 
paikalla tehtävät tarkastukset;

b) voivat kyseessä olevien 
hoitovaatimusten, normien, säädösten tai 
ehdollisuuden alojen mukaan päättää 
käyttää kyseisiin hoitovaatimuksiin, 
normeihin, säädöksiin tai ehdollisuuden 
aloihin sovellettavien valvontajärjestelmien 
mukaisia tarkastuksia, edellyttäen että 
nämä tarkastukset ovat vähintään yhtä 
tehokkaita kuin a alakohdassa tarkoitetut 
paikalla tehtävät tarkastukset;

c) voivat tarvittaessa käyttää 
kaukokartoitusta tai pinta-
alamonitorointijärjestelmää a alakohdassa 
tarkoitettujen paikalla tehtävien 
tarkastusten tekemiseksi;

c) voivat tarvittaessa ja mikäli se on 
toteuttamiskelpoista, käyttää 
kaukokartoitusta tai pinta-alamonitorointi- 
ja valvontajärjestelmää a alakohdassa 
tarkoitettujen paikalla tehtävien 
tarkastusten tekemiseksi; ja
c a) perustavat 
ennakkovaroitusjärjestelmän;

d) vahvistavat a alakohdassa 
tarkoitettujen, riskianalyysin perusteella 
vuosittain tehtävien tarkastusten 
tarkastusotoksen, sisällyttävät siihen 
satunnaiskomponentin ja säätävät, että 
tarkastusotos kattaa vähintään 
1 prosentin asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 
1 luvun 2 jaksossa säädetyn tuen saajista.

d a) Sen todentamiseksi, noudattavatko 
tuensaajat [YMP:n strategiasuunnitelma-
asetuksessa] tarkoitetuista sovellettavista 
työehtosopimuksista ja kansallisen, 
unionin ja kansainvälisen tason sosiaali- 
ja työlainsäädännöstä johtuvia työehtoja, 
d alakohdassa tarkoitetun 
tarkastusotoksen olisi katettava vähintään 
10 prosenttia tuensaajista, jotka saavat 
asetuksen (EU).../... [YMP:n 
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strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 
2 luvun 1 jaksossa säädettyä tukea.
3 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
tämän artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen, riskianalyysin perusteella 
vuosittain tehtävien tarkastusten, joihin 
ne voivat soveltaa painotuskertoimia, 
tarkastusotos, sekä satunnaiskomponentti 
ja varmistettava, että tarkastusotos kattaa 
vähintään yhden prosentin asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-
asetus] III osaston 1 luvun 2 jaksossa 
säädetyn tuen saajista.
3 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi niitä viljelijöitä koskevia 
yksinkertaisia tarkastuksia koskevilla 
säännöillä, jotka osallistuvat asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-
asetus] 25 artiklassa tarkoitettuihin 
järjestelmiin.
3 c. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt tässä 
artiklassa tarkoitettujen tarkastusten 
suorittamisesta, mukaan lukien säännöt, 
joiden mukaisesti riskianalyysissa otetaan 
huomioon seuraavat tekijät:
a) viljelijän osallistuminen asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-
asetus] 13 artiklassa säädettyyn 
maatilojen neuvontajärjestelmään;
b) viljelijän osallistuminen asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-
asetus] 12 artiklan 3 a kohdassa 
säädettyyn sertifiointijärjestelmään, jos se 
kattaa kyseiset hoitovaatimukset ja 
normit.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. [tarkistus 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Tarkistus 212
Pina Picierno
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0199/2019
Ulrike Müller
Yhteinen maatalouspolitiikka – rahoitus, hallinnointi ja seuranta 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 1.

Jäsenvaltioiden on perustettava 
hallinnollisten seuraamusten järjestelmä, 
jäljempänä ’seuraamusjärjestelmä’, jota 
sovelletaan asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 11 
tarkoitettuihin tuensaajiin silloin, kun 
tuensaajat eivät ole milloin tahansa tietyn 
kalenterivuoden aikana noudattaneet 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 1 
luvun 2 jaksossa säädettyjä ehdollisuutta 
koskevia sääntöjä.

Jäsenvaltioiden on perustettava 
hallinnollisten seuraamusten järjestelmä, 
jäljempänä ’seuraamusjärjestelmä’, jota 
sovelletaan asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 11 
tarkoitettuihin tuensaajiin silloin, kun 
tuensaajat eivät ole milloin tahansa tietyn 
kalenterivuoden aikana noudattaneet 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 1 
luvun 2 jaksossa säädettyjä ehdollisuutta 
koskevia sääntöjä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
hallinnollisia seuraamuksia sovelletaan 
tällaisessa järjestelmässä ainoastaan, jos 
vaatimusten noudattamatta jättäminen on 
tulos kyseisestä tuensaajasta suoraan 
johtuvasta teosta tai laiminlyönnistä, ja jos 
yksi tai molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
hallinnollisia seuraamuksia sovelletaan 
tällaisessa järjestelmässä ainoastaan, jos 
vaatimusten noudattamatta jättäminen on 
tulos kyseisestä tuensaajasta suoraan 
johtuvasta teosta tai laiminlyönnistä, ja jos 
yksi, kaksi tai kaikki seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

a) vaatimusten noudattamatta 
jättäminen liittyy tuensaajan 
maataloustoimintaan;

a) vaatimusten noudattamatta 
jättäminen liittyy tuensaajan 
maataloustoimintaan;

b) kyseessä on tuensaajan tilaan 
kuuluva alue.

b) kyseessä on tuensaajan tilaan 
kuuluva alue;
b a) noudattamatta jättäminen 
vaikuttaa tuensaajan palkkaamien 
työntekijöiden työoloihin ja -ehtoihin.



AM\1215875FI.docx PE658.379v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Metsäalojen osalta ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua hallinnollista 
seuraamusta ei sovelleta, jos kyseiselle 
alueelle ei ole haettu asetuksen (EU) .../... 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 65 ja 
66 artiklan mukaista tukea.

Metsäalojen osalta ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua hallinnollista 
seuraamusta ei sovelleta, jos kyseiselle 
alueelle ei ole haettu asetuksen (EU) .../... 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 65 ja 
66 artiklan mukaista tukea.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Tarkistus 213
Pina Picierno
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0199/2019
Ulrike Müller
Yhteinen maatalouspolitiikka – rahoitus, hallinnointi ja seuranta 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta asetuksen 
(EU).../... [YMP:n strategiasuunnitelma -
asetus] XX artiklasta johtuviin 
työnantajan velvoitteisiin.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Amendment
Pina Picierno
on behalf of the S&D Group

Mietintö A8-0199/2019
Ulrike Müller
Yhteinen maatalouspolitiikka – rahoitus, hallinnointi ja seuranta 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ehdotus asetukseksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

86 Seuraamuksen laskenta 86 Seuraamuksen laskenta

1. 1.

Asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 
1 luvun 2 jaksossa säädettyjä hallinnollisia 
seuraamuksia sovelletaan vähentämällä 
kyseiselle tuensaajalle niiden 
tukihakemusten, jotka hän on jättänyt tai 
tulee jättämään havainnon tekemisen 
kalenterivuonna, osalta myönnettyjen ja 
myönnettävien kyseisen asetuksen 
mainitussa jaksossa lueteltujen tukien 
kokonaismäärää tai jättämällä määrä tuen 
ulkopuolelle.

Hallinnollisia seuraamuksia sovelletaan 
vähentämällä kyseiselle tuensaajalle niiden 
tukihakemusten, jotka hän on jättänyt tai 
tulee jättämään havainnon tekemisen 
kalenterivuonna, osalta myönnettyjen ja 
myönnettävien 84 artiklan 1 kohdassa 
lueteltujen tukien kokonaismäärää tai 
jättämällä määrä tuen ulkopuolelle.

Vähennysten ja poissulkemisten 
laskemiseksi huomioon otetaan määritetyn 
noudattamatta jättämisen vakavuus, 
laajuus, kesto, toistuvuus tai tahallisuus. 
Määrättyjen seuraamusten on oltava 
varoittavia ja oikeasuhteisia sekä tämän 
artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen 
perusteiden mukaisia.

Vähennysten ja poissulkemisten 
laskemiseksi huomioon otetaan määritetyn 
noudattamatta jättämisen vakavuus, 
laajuus, kesto, toistuvuus tai tahallisuus. 
Määrättyjen seuraamusten on oltava 
tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia 
sekä tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 
vahvistettujen perusteiden mukaisia.

2. 2.

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys on 
yleensä 3 prosenttia tämän artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen maksujen 
kokonaismäärästä.

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys on 
yleensä 3 prosenttia tämän artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen maksujen 
kokonaismäärästä. Vähennys määritetään 
perustuen noudattamatta jättämisen 
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vakavuuden arviointiin tämän artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
ennakkovaroitusjärjestelmän, jota 
sovelletaan tapauksiin, joissa ensimmäistä 
kertaa tapahtuva noudattamatta jättäminen 
ei vähäisen vakavuutensa, laajuutensa ja 
kestonsa vuoksi johda tuen vähentämiseen 
tai tuen ulkopuolelle jättämiseen. Jos 
myöhempi tarkastus osoittaa kolmelta 
peräkkäiseltä kalenterivuodelta, ettei 
noudattamatta jättämistä ole korjattu, 
sovelletaan takautuvasti ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua vähennystä.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
ennakkovaroitusjärjestelmä ja käytettävä 
sitä, ja sitä sovelletaan tapauksiin, joissa 
ensimmäistä kertaa tapahtuva 
noudattamatta jättäminen ei vähäisen 
vakavuutensa, laajuutensa ja kestonsa 
vuoksi johda tuen vähentämiseen tai tuen 
ulkopuolelle jättämiseen. Asianomaisen 
viranomaisen on ilmoitettava tuensaajalle 
velvoitteesta toteuttaa korjaavia toimia ja 
ehdotettava korjaavia toimenpiteitä, jotka 
on toteutettava noudattamatta jättämisen 
korjaamiseksi. Jos myöhempi tarkastus 
osoittaa kolmelta peräkkäiseltä 
kalenterivuodelta, ettei noudattamatta 
jättämistä ole korjattu, sovelletaan 
takautuvasti ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua vähennystä.

Noudattamatta jättäminen, josta aiheutuu 
välitön vaara kansanterveydelle tai eläinten 
terveydelle, johtaa kuitenkin aina tuen 
vähentämiseen tai tuen ulkopuolelle 
sulkemiseen.

Noudattamatta jättäminen, josta aiheutuu 
välitön vaara kansanterveydelle tai eläinten 
terveydelle, johtaa kuitenkin aina tuen 
vähentämiseen tai tuen ulkopuolelle 
sulkemiseen.

Jäsenvaltiot voivat säätää pakollisesta 
koulutuksesta asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 1 
luvun 3 jaksossa säädetyn maatilojen 
neuvontajärjestelmän yhteydessä sellaisille 
tuensaajille, jotka ovat saaneet 
ennakkovaroituksen.

Jäsenvaltiot voivat säätää pakollisesta 
koulutuksesta asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 1 
luvun 3 jaksossa säädetyn maatilojen 
neuvontajärjestelmän yhteydessä sellaisille 
tuensaajille, jotka ovat saaneet 
ennakkovaroituksen.

2 a. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, tapauksissa, joissa asetuksessa 
(EU).../... [YMP:n strategiasuunnitelma-
asetus] tarkoitetuista sovellettavista 
työehtosopimuksista ja kansallisen, 
unionin ja kansainvälisen tason sosiaali- 
ja työlainsäädännöstä johtuvien 
sovellettavien työehtojen noudattamatta 
jättäminen johtuu laiminlyönnistä, 
työnantajien on korjattava noudattamatta 
jättäminen mahdollisimman pian 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti, jotta vältetään vähintään 20 
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prosentin vähennys tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen maksujen 
kokonaismäärästä. Seuraamusta 
jatketaan seuraavina kalenterivuosina 
niin kauan, kun noudattamatta jättämistä 
ei ole korjattu.

3. Jos kyseessä on toistuva 
noudattamatta jättäminen, 
vähennysprosentin on oltava suurempi 
kuin se, jota sovelletaan laiminlyönnistä 
johtuvan ja ensimmäistä kertaa 
rangaistavan noudattamatta jättämisen 
tapauksessa.

3. Jos kyseessä on toistuva 
noudattamatta jättäminen, 
vähennysprosentin on oltava yleensä 
10 prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen 
maksujen kokonaismäärästä.

Jos noudattamatta jättäminen toistuu eikä 
sille esitetä perusteltua syytä, tuensaajan 
katsotaan toimineen tarkoituksellisesti 
4 kohdan mukaisessa merkityksessä.

4. Jos kyseessä on tarkoituksellinen 
noudattamatta jättäminen, 
vähennysprosentin on oltava suurempi 
kuin se, jota sovelletaan 3 kohdan nojalla 
toistuvan noudattamatta jättämisen 
tapauksessa, ja kyseeseen voi myös tulla 
sulkeminen kokonaan tuen ulkopuolelle 
yhden tai useamman kalenterivuoden 
ajaksi.

4. Jos kyseessä on tarkoituksellinen 
noudattamatta jättäminen, 
vähennysprosentin on oltava vähintään 
15 prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen 
tukien kokonaismäärästä, ja kyseeseen voi 
myös tulla sulkeminen kokonaan tuen 
ulkopuolelle yhden tai useamman 
kalenterivuoden ajaksi. Tapauksissa, 
joissa asetuksessa (EU).../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma-asetus] 
tarkoitetuista sovellettavista 
työehtosopimuksista ja kansallisen, 
unionin ja kansainvälisen tason sosiaali- 
ja työlainsäädännöstä johtuvien 
sovellettavien työehtojen noudattamatta 
jättäminen on tahallista, jäsenvaltioiden 
on vähennettävä vähintään 50 prosenttia 
maksujen kokonaismäärästä. Riippuen 
tahallisen noudattamatta jättämisen 
vakavuudesta, vähennysprosentti voi olla 
suurempi, ja kyseeseen voi myös tulla 
sulkeminen kokonaan tuen ulkopuolelle 
yhden tai useamman kalenterivuoden 
ajaksi, kunnes noudattamatta jättäminen 
on korjattu.

5. Jotta varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset jäsenvaltioiden välillä 
sekä seuraamusjärjestelmän tehokkuus ja 
ennaltaehkäisevä vaikutus, siirretään 
komissiolle valta antaa 100 artiklan 

5. Jotta varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset jäsenvaltioiden välillä 
sekä seuraamusjärjestelmän tehokkuus ja 
ennaltaehkäisevä vaikutus, siirretään 
komissiolle valta antaa 100 artiklan 
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mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tätä asetusta seuraamusten 
soveltamista ja laskentaa koskevilla 
tarkemmilla säännöillä.

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tätä asetusta seuraamusten 
soveltamista ja laskentaa koskevilla 
tarkemmilla säännöillä.

Or. en


