
AM\1216037FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.10.2020 A8-0200/1

Tarkistus 1117
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla 9 artikla

Yleisperiaatteet Yleisperiaatteet

Jäsenvaltion on suunniteltava YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa tukitoimet 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
unionin oikeuden yleisten periaatteiden 
mukaisesti.

Jäsenvaltion on suunniteltava tarvittaessa 
yhteistyössä alueiden kanssa YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa tukitoimet 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
unionin oikeuden yleisten periaatteiden 
mukaisesti.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukitoimet vahvistetaan objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein ja että ne ovat 
sisämarkkinoille soveltuvia eivätkä 
vääristä kilpailua.

Jäsenvaltion on varmistettava tarvittaessa 
yhteistyössä alueiden kanssa, että 
tukitoimet vahvistetaan objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein ja että ne eivät estä 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Oikeushenkilön tapauksessa taikka 
luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 
jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 15 
artiklassa tarkoitettua alennusta ja 26, 27, 
29, 66, 67 ja 68 artiklassa tarkoitettuja 
tukia YMP:n strategiasuunnitelmissaan 
määrittelemällä tavalla näiden 
oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten 
tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään yksittäisille jäsenille oikeuksia 
ja velvollisuuksia, jotka ovat verrattavissa 
tilan päävastuullisten yksittäisten 
aktiivisten viljelijöiden asemassa olevien 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin erityisesti 
niiden taloudellisen, sosiaalisen ja 
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verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, 
että ne ovat osaltaan vahvistaneet 
kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien 
maatalouden rakenteita.

Jäsenvaltion on vahvistettava oikeudellinen 
kehys, joka kattaa unionin tuen 
myöntämisen tuensaajille YMP:n 
strategiasuunnitelman perusteella sekä 
tässä asetuksessa ja asetuksessa (EU) 
[horisontaaliasetus] vahvistettujen 
periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltion on tarvittaessa yhteistyössä 
alueiden kanssa vahvistettava 
oikeudellinen kehys, joka kattaa unionin 
tuen myöntämisen tuensaajille YMP:n 
strategiasuunnitelman perusteella sekä 
tässä asetuksessa ja asetuksessa (EU) 
[horisontaaliasetus] vahvistettujen 
periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/2

Tarkistus 1118
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla 15 artikla

Tukien alentaminen Tukien alentaminen

1. Jos viljelijälle tämän luvun 
mukaisesti myönnettävien suorien tukien 
määrä on tiettynä kalenterivuonna yli 
60 000 euroa, jäsenvaltion on alennettava 
sitä seuraavasti:

1. Jos viljelijälle tämän luvun 
mukaisesti myönnettävien suorien tukien 
määrä ylittää tiettynä kalenterivuonna 
100 000 euron kynnysarvon, jäsenvaltion 
on alennettava sitä.

a) vähintään 25 prosenttia, jos määrä 
on 60 000–75 000 euroa;
b) vähintään 50 prosenttia, jos määrä 
on 75 000–90 000 euroa;
c) vähintään 75 prosenttia, jos määrä 
on 90 000–100 000 euroa;
d) vähintään 100 prosenttia, jos 
määrä on yli 100 000 euroa.
2. Ennen 1 kohdan soveltamista 
jäsenvaltion on vähennettävä viljelijälle 
tämän luvun nojalla tiettynä 
kalenterivuonna myönnettävistä suorista 
tuista:

2. Ennen 1 kohdan soveltamista 
jäsenvaltio voi vähentää viljelijälle tämän 
luvun nojalla tiettynä kalenterivuonna 
myönnettävistä suorista tuista:

a) viljelijän ilmoittamat 
maataloustoimintaan liittyvät palkat, 
mukaan lukien verot ja työnantajamaksut; 
ja

a) 50 prosenttia viljelijän 
ilmoittamista maataloustoimintaan 
liittyvistä palkoista, mukaan lukien verot ja 
työnantajamaksut; ja

b) vastaavat kustannukset, jotka 
aiheutuvat sellaisten maatilalla 
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työskentelevien henkilöiden 
säännöllisestä ja ilmaisesta työstä, jotka 
eivät saa palkkaa tai joiden saama palkka 
on suoritetuista palveluista tavallisesti 
maksettavaa korvausta pienempi mutta 
jotka saavat korvauksen maatilan 
liiketoiminnan taloudellisen tuloksen 
kautta.

b a) jäljempänä 27 ja 28 artiklassa 
tarkoitetut suorat tuet.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
määrien laskemiseksi jäsenvaltion on 
käytettävä kansallisen tai alueellisen tason 
maataloustoimintaan liittyviä 
keskipalkkoja kerrottuna asianomaisen 
viljelijän ilmoittamien vuotuisten 
työyksiköiden määrällä.

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen määrien 
laskemiseksi jäsenvaltion on käytettävä 
todellisia palkkakustannuksia tai 
kansallisen tai alueellisen tason 
maataloustoimintaan ja siihen liittyviin 
toimintoihin liittyviä keskipalkkoja 
kerrottuna asianomaisen viljelijän 
ilmoittamien vuotuisten työyksiköiden 
määrällä. Jäsenvaltio voi käyttää 
indikaattoreita, jotka koskevat 
erityyppisiin maatiloihin liittyviä 
standardoituja palkkakustannuksia tai 
erityyppisten maatilojen luomien 
työpaikkojen viitearvoja.

3. Tuloa, joka tukien alentamisesta 
arvioidaan saatavan, on ensisijaisesti 
käytettävä kestävyysperusteisen 
täydentävän uudelleenjakotulotuen 
rahoittamiseen ja tämän jälkeen sellaisten 
muiden tukitoimien rahoittamiseen, jotka 
kuuluvat tuotannosta irrotettuihin suoriin 
tukiin.

3. Tulo, joka tukien alentamisesta 
arvioidaan saatavan, on priorisoitava 
kestävyysperusteisen täydentävän 
uudelleenjakotulotuen rahoittamiseen ja 
tämän jälkeen sellaisten muiden 
tukitoimien rahoittamiseen, jotka kuuluvat 
tuotannosta irrotettuihin suoriin tukiin.

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai 
osan siitä siirtoina rahoittaakseen IV luvun 
mukaisia maaseuturahaston 
tukitoimityyppejä. Tällainen siirto 
maaseuturahastoon on tehtävä osana 
YMP:n strategiasuunnitelman 
rahoitustaulukoita, ja sitä voidaan tarkistaa 
90 artiklan mukaisesti vuonna 2023. Siihen 
ei sovelleta maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston välisten varainsiirtojen 
enimmäismääriä, jotka vahvistetaan 90 
artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai 
osan siitä siirtoina rahoittaakseen IV luvun 
mukaisia maaseuturahaston 
tukitoimityyppejä. Tällainen siirto 
maaseuturahastoon on tehtävä osana 
YMP:n strategiasuunnitelman 
rahoitustaulukoita, ja sitä voidaan tarkistaa 
90 artiklan mukaisesti vuonna 2024.

3 a. Oikeushenkilön tapauksessa 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 



AM\1216037FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

jäsenvaltiot voivat soveltaa 1 kohdassa 
tarkoitettua alennusta näiden 
oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten 
tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään yksittäisille jäsenille oikeuksia 
ja velvollisuuksia, jotka ovat verrattavissa 
tilan päävastuullisten yksittäisten 
viljelijöiden asemassa olevien oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin erityisesti niiden 
taloudellisen, sosiaalisen ja 
verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, 
että ne ovat osaltaan vahvistaneet 
kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien 
maatalouden rakenteita.
3 b. Kun jäsenvaltio myöntää 
viljelijöille 26 artiklan mukaista 
täydentävää uudelleenjakotulotukea ja 
käyttää tätä varten vähintään 
12 prosenttia sille liitteessä IV 
vahvistetuista suorien tukien 
määrärahoista, se voi päättää olla 
soveltamatta tätä artiklaa.
3 c. Viljelijöille, joiden on vahvistettu 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan tukien alentamista koskevien 
vaikutusten välttämiseksi, ei saa myöntää 
mitään sellaista etua, jonka puitteissa he 
välttyvät tuen alentamiselta.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi säännöillä, joilla 
vahvistetaan 1 kohdassa säädetyn tukien 
alentamisen yhdenmukaistettu 
laskentaperusta sen varmistamiseksi, että 
varat jaetaan tukeen oikeutetuille 
tuensaajille asianmukaisesti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/3

Tarkistus 1119
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla 18 artikla

Tuen hehtaarikohtainen määrä Tuen hehtaarikohtainen määrä

1. Perustulotuki maksetaan 
yhdenmukaisena hehtaarikohtaisena 
maksuna, paitsi jos jäsenvaltio päättää 
myöntää perustulotuen 19 artiklassa 
tarkoitettujen tukioikeuksien perusteella.

1. Perustulotuki maksetaan 
yhdenmukaisena hehtaarikohtaisena 
maksuna, paitsi jos jäsenvaltio päättää 
myöntää perustulotuen 19 artiklassa 
tarkoitettujen tukioikeuksien perusteella.

2. Jäsenvaltio voi päättää eriyttää 
hehtaarikohtaisen perustulotuen määrän 
alueryhmittäin, jos alueryhmillä on 
samanlaiset sosioekonomiset olosuhteet 
tai maatalouden harjoittamisolosuhteet.

2. Jäsenvaltio voi päättää eriyttää 
perustulotuen määrän hehtaarikohtaisesti 
eri alueryhmien mukaan 
sosioekonomisten tai 
ympäristöolosuhteiden tai maatalouden 
harjoittamisolosuhteiden mukaan. 
Jäsenvaltio voi päättää korottaa 
luonnonhaitoista tai aluekohtaisista 
haitoista ja väestökadosta kärsiville 
alueille maksettavia määriä ja tukea 
pysyville nurmille. Mitä tulee perinteisiin 
laajoihin vuoristolaitumiin, sellaisina 
kuin jäsenvaltiot ovat ne määritelleet, 
hehtaarikohtaisen perustulotuen määrää 
voidaan vähentää riippumatta 
maataloustulon määrästä.

2 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
mekanismeja, joilla rajoitetaan sellaista 
tukikelpoista hehtaarimäärää, jota varten 
voidaan myöntää tukea jäsenvaltion 
päättämän viiteajanjakson perusteella.



AM\1216037FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Or. en



AM\1216037FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.10.2020 A8-0200/4

Tarkistus 1120
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla 20 artikla

Tukioikeuksien arvo ja arvon 
yhdenmukaistaminen

Tukioikeuksien arvo ja arvon 
yhdenmukaistaminen

1. Jäsenvaltion on määritettävä 
tukioikeuksien yksikköarvo ennen tämän 
artiklan mukaista yhdenmukaistamista 
mukauttamalla tukioikeuksien arvoa 
suhteessa tukioikeuksien asetuksen (EU) 
N:o 1307/2013 mukaisesti hakuvuodeksi 
2020 vahvistettuun arvoon ja kyseisen 
asetuksen III osaston III luvussa 
hakuvuodeksi 2020 säädettyyn asiaan 
liittyvään tukeen, joka myönnetään 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin.

1. Jäsenvaltion on määritettävä 
tukioikeuksien yksikköarvo ennen tämän 
artiklan mukaista yhdenmukaistamista 
mukauttamalla tukioikeuksien arvoa 
suhteessa tukioikeuksien asetuksen (EU) 
N:o 1307/2013 mukaisesti hakuvuodeksi 
2023 vahvistettuun arvoon ja kyseisen 
asetuksen III osaston III luvussa 
hakuvuodeksi 2023 säädettyyn asiaan 
liittyvään tukeen, joka myönnetään 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin.

2. Jäsenvaltio voi päättää 
tukioikeuksien arvon eriyttämisestä 18 
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltio voi päättää 
tukioikeuksien arvon eriyttämisestä 18 
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3. Jäsenvaltion on viimeistään 
hakuvuonna 2026 vahvistettava 
tukioikeuksien arvon enimmäistaso 
jäsenvaltiokohtaisesti tai kullekin 18 
artiklan 2 kohdan mukaisesti määritellylle 
alueryhmälle.

3. Jäsenvaltion on viimeistään 
hakuvuonna 2026 vahvistettava 
tukioikeuksien arvon enimmäistaso 
jäsenvaltiokohtaisesti tai kullekin 18 
artiklan 2 kohdan mukaisesti määritellylle 
alueryhmälle.

4. Jos 1 kohdan mukaisesti määritetty 
tukioikeuksien arvo ei ole yhdenmukainen 
jäsenvaltion sisällä tai 18 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti määritellyn alueryhmän sisällä, 

4. Jos 1 kohdan mukaisesti määritetty 
tukioikeuksien arvo ei ole yhdenmukainen 
jäsenvaltion sisällä tai 18 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti määritellyn alueryhmän sisällä, 
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jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukioikeuksien arvoa yhdenmukaistetaan 
kohti yhtenäistä yksikköarvoa hakuvuoteen 
2026 mennessä.

jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukioikeuksien arvoa yhdenmukaistetaan 
kohti täysimääräisesti yhtenäistä 
yksikköarvoa hakuvuoteen 2026 mennessä.

5. Sovellettaessa 4 kohtaa jäsenvaltion 
on varmistettava, että viimeistään 
haluvuoden 2026 osalta kaikkien 
tukioikeuksien arvo on vähintään 75 
prosenttia hakuvuoden 2026 perustulotuen 
keskimääräisestä suunnitellusta 
yksikkömäärästä, siten kuin se vahvistetaan 
106 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
toimitetussa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa jäsenvaltion tai 18 
artiklan 2 kohdan mukaisesti määriteltyjen 
alueiden osalta.

5. Sovellettaessa 4 kohtaa jäsenvaltion 
on varmistettava, että viimeistään 
hakuvuoden 2024 osalta kaikkien 
tukioikeuksien arvo on vähintään 75 
prosenttia hakuvuoden 2024 perustulotuen 
keskimääräisestä suunnitellusta 
yksikkömäärästä, siten kuin se vahvistetaan 
106 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
toimitetussa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa jäsenvaltion tai 18 
artiklan 2 kohdan mukaisesti määriteltyjen 
alueiden osalta.

5 a. Sovellettaessa 4 kohtaa 
jäsenvaltion on varmistettava, että 
viimeistään viimeisen hakuvuoden osalta 
kaikkien tukioikeuksien arvo on 
100 prosenttia hakuvuoden 2026 
perustulotuen keskimääräisestä 
suunnitellusta yksikkömäärästä siten kuin 
se vahvistetaan 106 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitetussa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa jäsenvaltion tai 
18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen alueiden osalta. 
Sovellettaessa 4 kohtaa jäsenvaltion on 
varmistettava, että viimeistään viimeisen 
hakuvuoden osalta kaikkien 
tukioikeuksien arvo on 100 prosenttia 
hakuvuoden 2026 perustulotuen 
keskimääräisestä suunnitellusta 
yksikkömäärästä siten kuin se 
vahvistetaan 106 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitetussa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa jäsenvaltion tai 
18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen alueiden osalta. 

6. Jäsenvaltion on rahoitettava 4 ja 5 
kohdan noudattamisen edellyttämät 
tukioikeuksien arvon korotukset 3 kohdan 
soveltamisesta mahdollisesti saatavalla 
tulolla ja tarvittaessa pienentämällä 1 
kohdan mukaisesti määritellyn 
tukioikeuksien yksikköarvon ja 

6. Jäsenvaltion on rahoitettava 4 ja 5 
kohdan noudattamisen edellyttämät 
tukioikeuksien arvon korotukset 3 kohdan 
soveltamisesta mahdollisesti saatavalla 
tulolla ja tarvittaessa pienentämällä 1 
kohdan mukaisesti määritellyn 
tukioikeuksien yksikköarvon ja 
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hakuvuoden 2026 perustulotuen 
suunnitellun keskimääräisen 
yksikkömäärän, kuten 106 artiklan 1 
kohdan mukaisesti toimitetussa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetaan 
kyseisen jäsenvaltion tai 18 artiklan 2 
kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden 
osalta, välistä erotusta.

hakuvuoden 2026 perustulotuen 
suunnitellun keskimääräisen 
yksikkömäärän, kuten 106 artiklan 1 
kohdan mukaisesti toimitetussa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetaan 
kyseisen jäsenvaltion tai 18 artiklan 2 
kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden 
osalta, välistä erotusta.

Jäsenvaltio voi päättää soveltaa kyseistä 
vähennystä kaikkiin niihin tukioikeuksiin 
tai osaan niistä, joiden 1 kohdan mukaisesti 
määritelty arvo ylittää hakuvuoden 2026 
perustulotuen suunnitellun keskimääräisen 
yksikkömäärän, kuten 106 artiklan 1 
kohdan mukaisesti toimitetussa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetaan 
kyseisen jäsenvaltion tai 18 artiklan 2 
kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden 
osalta.

Jäsenvaltio voi päättää soveltaa kyseistä 
vähennystä kaikkiin niihin tukioikeuksiin 
tai osaan niistä, joiden 1 kohdan mukaisesti 
määritelty arvo ylittää hakuvuoden 2026 
perustulotuen suunnitellun keskimääräisen 
yksikkömäärän, kuten 106 artiklan 1 
kohdan mukaisesti toimitetussa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetaan 
kyseisen jäsenvaltion tai 18 artiklan 2 
kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden 
osalta.

7. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut 
vähennykset on tehtävä objektiivisin ja 
syrjimättömin perusteisin. Tällaisiin 
perusteisiin voi sisältyä suurimman sallitun 
vähennyksen, joka ei saa olla pienempi 
kuin 30 prosenttia, vahvistaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan 
mukaisesti vahvistetun vähimmäismäärän 
soveltamista.

7. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut 
vähennykset on tehtävä objektiivisin ja 
syrjimättömin perusteisin. Tällaisiin 
perusteisiin voi sisältyä suurimman sallitun 
vähennyksen, joka ei saa olla pienempi 
kuin 30 prosenttia vuodessa, 
vahvistaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 5 kohdan mukaisesti 
vahvistetun vähimmäismäärän 
soveltamista.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/5

Tarkistus 1121
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla 44 artikla

Toimintaohjelmat Toimintaohjelmat

1. Edellä 42 artiklassa tarkoitetut 
tavoitteet ja hedelmä- ja vihannesalan 
tukitoimet, jotka jäsenvaltiot ovat 
vahvistaneet YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, on pantava 
täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmien kautta tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Edellä 42 artiklassa tarkoitetut 
tavoitteet ja hedelmä- ja vihannesalan 
tukitoimet, jotka jäsenvaltiot ovat 
vahvistaneet YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, on pantava 
täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmien kautta tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

2. Toimintaohjelmien on kestettävä 
vähintään kolme ja enintään seitsemän 
vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan d ja 
e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
vähintään kahteen muuhun kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

2. Toimintaohjelmien on kestettävä 
vähintään kolme ja enintään seitsemän 
vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan b, d 
ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
ja vähintään kahteen muuhun kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

3. Toimintaohjelmissa on kunkin 
valitun tavoitteen osalta kuvattava 
tukitoimet, jotka on valittu jäsenvaltioiden 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vahvistamien tukitoimien joukosta.

3. Toimintaohjelmissa on kunkin 
valitun tavoitteen osalta kuvattava 
tukitoimet, jotka on valittu jäsenvaltioiden 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vahvistamien tukitoimien joukosta.

4. Toimintaohjelmien toimittamisesta 
jäsenvaltioiden hyväksyttäviksi vastaavat 
tuottajaorganisaatiot ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 

4. Toimintaohjelmien toimittamisesta 
jäsenvaltioiden hyväksyttäviksi vastaavat 
tuottajaorganisaatiot ja/tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 
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jotka on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 mukaisesti.

jotka on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 mukaisesti.

5. Toimintaohjelmia voivat toteuttaa 
vain tuottajaorganisaatiot tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 
jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti.

5. Toimintaohjelmia voivat toteuttaa 
vain tuottajaorganisaatiot tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 
jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti.

5 a. Tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmat voivat 
olla osittaisia toimintaohjelmia tai 
kokonaisvaltaisia toimintaohjelmia. 
Kokonaisvaltaisten toimintaohjelmien on 
oltava samojen hallinnointisääntöjen ja 
ehtojen mukaisia kuin 
tuottajaorganisaatioiden 
toimintaohjelmien.

6. Tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmat eivät saa 
kattaa samoja tukitoimia kuin jäseninä 
olevien tuottajaorganisaatioiden 
toimintaohjelmat. Jäsenvaltioiden on 
tarkasteltava tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmia yhdessä 
jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden 
toimintaohjelmien kanssa.

6. Tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmat eivät saa 
kattaa samoja toimia kuin jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. 
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmia yhdessä jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien 
kanssa. Tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymät voivat esittää osittaisia 
toimintaohjelmia, jotka koostuvat 
toimista, jotka jäseninä olevat 
tuottajaorganisaatiot ovat määritelleet 
toimintaohjelmissaan mutta joita ne eivät 
ole toteuttaneet.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että

a) tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmien 
tukitoimet rahoitetaan kokonaan jäseninä 
olevien tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista maksetuilla 
maksuosuuksilla ja rahoitus tulee jäseninä 
olevien tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista;

a) tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmien toimet 
rahoitetaan kokonaan jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoista 
maksetuilla maksuosuuksilla ja rahoitus 
tulee jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista;

b) tukitoimet ja vastaavat 
maksuosuudet luetellaan kunkin 
osallistuvan tuottajaorganisaation 
toimintaohjelmassa.

b) tukitoimet ja vastaavat 
maksuosuudet luetellaan kunkin 
osallistuvan tuottajaorganisaation 
toimintaohjelmassa.

7. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 7. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
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siitä, että siitä, että

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a) joko vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä tukitoimia tai 
toimintaohjelmiin sisältyy vähintään 
kolme 42 artiklan d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyvää 
toimea;

b) vähintään 5 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

b) vähintään 5 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia; ja

c) edellä 43 artiklan 2 kohdan d, e ja f 
alakohdassa tarkoitettujen 
tukitoimityyppien mukaiset tukitoimet 
eivät ylitä kolmasosaa toimintaohjelmien 
kokonaismenoista.

c) edellä 43 artiklan 2 kohdan d, e ja f 
alakohdassa tarkoitettujen 
tukitoimityyppien mukaiset tukitoimet 
eivät ylitä kolmasosaa toimintaohjelmien 
kokonaismenoista.

7 a. Toimintaohjelmia, jotka on 
hyväksytty ennen ... [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on hallinnoitava 
niiden päättymiseen asti niiden asetusten 
mukaisesti, joiden nojalla ne on 
hyväksytty, ellei tuottajayhteenliittymä tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä 
vapaaehtoisesti päätä hyväksyä tätä 
asetusta.

Or. en



AM\1216037FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.10.2020 A8-0200/6

Tarkistus 1122
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
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Ehdotus asetukseksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

52 artikla 52 artikla

Viinialan tukitoimityypit Viinialan tukitoimityypit

1. Jäsenvaltion on kunkin 51 
artiklassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on kunkin 51 
artiklassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

a) viinitilojen rakenneuudistus ja 
uusiin lajikkeisiin siirtyminen, mukaan 
lukien viinitarhojen uudelleenistuttaminen, 
kun se on tarpeen terveyteen tai 
kasvinterveyteen liittyvistä syistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
määräämänä tehdyn pakollisen raivauksen 
vuoksi, mutta lukuun ottamatta 
viinitarhojen tavanomaista uudistamista, 
joka koostuu saman rypälelajikkeen 
istuttamisesta samalle lohkolle samaa 
viininviljelymenetelmää noudattaen 
viiniköynnösten tultua luonnollisen 
elinkaarensa päähän;

a) viinitilojen rakenneuudistus ja 
uusiin lajikkeisiin siirtyminen, mukaan 
lukien viinitarhojen uudelleenistuttaminen, 
kun se on tarpeen terveyteen tai 
kasvinterveyteen liittyvistä syistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
määräämänä tehdyn pakollisen raivauksen 
vuoksi tai uudelleenistutukseen liittyvän 
vapaaehtoisen raivauksen vuoksi 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
geneettisen monimuotoisuuden 
parantamista varten, mutta lukuun 
ottamatta viinitarhojen tavanomaista 
uudistamista, joka koostuu saman 
rypälelajikkeen istuttamisesta samalle 
lohkolle samaa viininviljelymenetelmää 
noudattaen viiniköynnösten tultua 
luonnollisen elinkaarensa päähän;

a a) viiniköynnösten istuttaminen 
maahan, jolle on myönnetty asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 3 luvun 1 jaksossa 
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säädetyn lupajärjestelmän mukainen 
lupa, jäsenvaltioiden määrittelemillä 
häviämisvaarassa olevilla perinteisillä 
viininvalmistusalueilla, tavoitteena 
viininvalmistuksen monimuotoisuuden 
suojelu;
a b) tutkimus ja koetuotanto sekä muut 
toimenpiteet, jotka liittyvät erityisesti 
eurooppalaisten viinilajikkeiden 
lajikkeiden välisen ja lajikkeen sisäisen 
monimuotoisuuden suojeluun, 
tutkimiseen ja lisäämiseen, ja toimet 
niiden taloudellisen hyödyntämisen 
edistämiseksi;
a c) toimet, joilla vähennetään 
torjunta-aineiden käyttöä;
a d) toimet niiden viininviljelijöiden 
riskien vähentämiseksi, jotka muuttavat 
perusteellisesti tuotantokäytäntöjään ja -
järjestelmäänsä tuotannon kestävyyden 
lisäämiseksi, mukaan lukien 
rakenteellisen ja luonnon 
monimuotoisuuden lisääminen;

b) aineelliset ja aineettomat 
investoinnit viininvalmistuslaitteisiin ja 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin sekä 
kaupan pitämisen rakenteisiin ja 
välineisiin;

b) aineelliset ja aineettomat 
investoinnit viinitiloihin, mukaan lukien 
jyrkillä ja pengerretyillä alueilla, lukuun 
ottamatta 52 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa kuvattuun 
tukitoimityyppiin liittyviä toimia, 
viininvalmistuslaitteisiin ja 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin sekä 
kaupan pitämisen rakenteisiin ja 
välineisiin; tällaisilla investoinneilla 
voidaan pyrkiä myös viinitarhan 
suojeluun ilmasto-uhkia vastaan ja tilojen 
sopeuttamiseen unionin uusiin 
lainsäädännöllisiin vaatimuksiin;

c) raakana korjaaminen, joka 
tarkoittaa raakojen rypäleterttujen 
hävittämistä tai poistamista kokonaan siten, 
että kyseiseltä alalta ei tule lainkaan satoa, 
lukuun ottamatta korjaamatta jättämistä, 
joka tarkoittaa kaupallisten rypäleiden 
korjaamatta jättämistä tavanomaisen 
tuotantosyklin lopussa;

c) raakana korjaaminen, joka 
tarkoittaa raakojen rypäleterttujen 
hävittämistä tai poistamista kokonaan siten, 
että kyseiseltä alalta ei tule lainkaan satoa, 
lukuun ottamatta korjaamatta jättämistä, 
joka tarkoittaa kaupallisten rypäleiden 
korjaamatta jättämistä tavanomaisen 
tuotantosyklin lopussa;

d) satovakuutus luonnonkatastrofiin d) satovakuutus luonnonkatastrofiin 
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rinnastettavissa olevien epäsuotuisien 
sääolojen, epäsuotuisien sääolojen, 
eläinten, kasvitautien tai 
tuholaisvahinkojen aiheuttamia 
tulonmenetyksiä vastaan;

rinnastettavissa olevien epäsuotuisien 
sääolojen, epäsuotuisien sääolojen, 
eläinten, kasvitautien tai 
tuholaisvahinkojen aiheuttamia 
tulonmenetyksiä vastaan ja samalla sen 
varmistaminen, että tuensaajat ryhtyvät 
tarvittaviin riskinehkäisytoimenpiteisiin;

e) aineelliset ja aineettomat 
investoinnit innovointiin, joka tarkoittaa 
innovatiivisten tuotteiden ja viiniyttämisen 
sivutuotteiden, menetelmien ja 
teknologioiden kehittämistä, muita 
investointeja, jotka lisäävät arvoa jossakin 
toimitusketjun vaiheessa, muun muassa 
tietojen vaihtoa varten;

e) aineelliset ja aineettomat 
investoinnit digitalisointiin ja innovointiin, 
mikä tarkoittaa innovatiivisten tuotteiden 
ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
VII liitteen II osassa tarkoitettuihin 
tuotteisiin tai viiniyttämisen sivutuotteisiin 
liittyvien teknologisten prosessien, 
menetelmien ja teknologioiden 
kehittämistä, muita investointeja, jotka 
lisäävät arvoa jossakin toimitusketjun 
vaiheessa, muun muassa tietojen vaihtoa 
ja/tai ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä varten;

f) viiniyttämisen sivutuotteiden 
tislaus, joka tehdään asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 liitteessä VIII olevan II 
osan D jaksossa vahvistettujen rajoitusten 
mukaisesti;

f) viiniyttämisen sivutuotteiden 
tislaus, joka tehdään asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 liitteessä VIII olevan II 
osan D jaksossa vahvistettujen rajoitusten 
mukaisesti;

g) jäsenvaltioissa toteutetut unionin 
viinejä koskevat tiedotustoimet, joilla 
edistetään viinin vastuullista kulutusta tai 
alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä 
merkintöjä koskevia unionin 
laatujärjestelmiä;

g) jäsenvaltioissa toteutetut unionin 
viinejä koskevat tiedotustoimet, joilla 
edistetään viinin vastuullista kulutusta;

g a) toimet, joilla parannetaan 
markkinatietämystä, muun muassa 
taloutta ja sääntelyä koskevien 
tutkimusten tekeminen nykyisistä 
markkinoista, sekä viinimatkailun 
edistämistä koskevat toimet, joiden 
tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten 
viinitarhojen tunnettuutta;

h) kolmansissa maissa toteutettavat 
menekinedistämistoimet, jotka koostuvat 
yhdestä tai useammasta seuraavista:

h) kolmansissa maissa toteutettavat 
menekinedistämis- ja viestintätoimet, 
jotka koostuvat yhdestä tai useammasta 
seuraavista toimista ja toiminnoista, joilla 
pyritään parantamaan viinialan 
kilpailukykyä ja luomaan, 
monipuolistamaan tai vakiinnuttamaan 
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markkinoita:

i) suhdetoiminta ja 
menekinedistäminen tai mainonta, joissa 
korostetaan erityisesti unionin tuotteiden 
korkeita vaatimuksia, etenkin laadun, 
turvallisuuden tai ympäristön kannalta;

i) suhdetoiminta ja 
menekinedistäminen tai mainonta, joissa 
korostetaan erityisesti unionin tuotteiden 
korkeita vaatimuksia, etenkin laadun, 
turvallisuuden tai ympäristön kannalta;

ii) osallistuminen kansainvälisesti 
merkittäviin tapahtumiin, messuihin tai 
näyttelyihin;

ii) osallistuminen kansainvälisesti 
merkittäviin tapahtumiin, messuihin tai 
näyttelyihin;

iii) tiedotuskampanjat erityisesti 
unionin alkuperänimitysten, 
maantieteellisten merkintöjen ja 
luonnonmukaisen tuotannon järjestelmistä;

iii) tiedotuskampanjat erityisesti 
unionin alkuperänimitysten, 
maantieteellisten merkintöjen ja 
luonnonmukaisen tuotannon järjestelmistä;

iv) laajempien 
markkinointimahdollisuuksien kannalta 
tarpeelliset uusia markkinoita koskevat 
tutkimukset;

iv) laajempien ja parempien 
markkinointimahdollisuuksien kannalta 
tarpeelliset uusia tai nykyisiä markkinoita 
koskevat tutkimukset;

v) tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien tulosten 
arviointitutkimukset;

v) tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien tulosten 
arviointitutkimukset;

vi) sellaisten teknisten asiakirjojen 
laatiminen, mukaan lukien laboratoriotestit 
ja arvioinnit, jotka koskevat 
viininvalmistusmenetelmiä, kasvien 
terveyttä ja hygieniaa koskevia sääntöjä 
sekä viinialan tuotteiden tuontia koskevia 
muiden kolmansien maiden vaatimuksia, 
jotta helpotetaan pääsyä kolmansien 
maiden markkinoille;

vi) sellaisten teknisten asiakirjojen 
laatiminen, mukaan lukien laboratoriotestit 
ja arvioinnit, jotka koskevat 
viininvalmistusmenetelmiä, kasvien 
terveyttä ja hygieniaa koskevia sääntöjä 
sekä viinialan tuotteiden tuontia koskevia 
muiden kolmansien maiden vaatimuksia, 
jotta estetään pääsyn rajoittaminen tai 
mahdollistetaan pääsy kolmansien maiden 
markkinoille;

i) väliaikainen ja asteittain aleneva 
apu keskinäisten rahastojen perustamisesta 
aiheutuvien hallinnollisten kulujen 
kattamiseen.

i) väliaikainen ja asteittain aleneva 
apu keskinäisten rahastojen perustamisesta 
aiheutuvien hallinnollisten kulujen 
kattamiseen.

i a) toimet vesivarojen käytön ja 
hoidon parantamiseksi;
i b) luonnonmukainen tuotanto;
i c) integroitu tuotanto;
i d) täsmätuotanto tai digitalisoitu 
tuotanto;
i e) maaperän suojelu ja 
hiilensitomiskyvyn parantaminen;
i f) luonnon monimuotoisuuden 
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kannalta suotuisten elinympäristöjen 
luominen tai säilyttäminen tai maiseman 
säilyttäminen, mukaan lukien 
historiallisten maisematekijöiden 
säilyttäminen;
i g) rypäleen tuholaiskestävyyden ja 
tautienvastustuskyvyn parantaminen;
i h) jätteiden syntymisen 
vähentäminen sekä jätehuollon 
parantaminen.
Edellä 1 kohdan h alakohdassa 
tarkoitettuja menekinedistämistoimia 
sovelletaan vain viineihin, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai joihin on 
merkitty rypälelajike.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan perusteltava 
viinialan tavoitteiden ja tukitoimityyppien 
valinta. Sen on tukitoimityypit valittuaan 
määriteltävä tukitoimet.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan perusteltava 
viinialan tavoitteiden ja tukitoimityyppien 
valinta. Sen on tukitoimityypit valittuaan 
määriteltävä tukitoimet. Jäsenvaltiot voivat 
antaa erityisiä säännöksiä, jotka koskevat 
suojattuja alkuperänimityksiä ja 
suojattuja maantieteellisiä merkintöjä 
käsittelevien sääntelyneuvostojen 
kaikkien asianomaisten yritysten puolesta 
harjoittamia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia, erityisesti näiden 
toimien enimmäiskestoon liittyen.

3. Jäljempänä V osastossa esitettyjen 
vaatimusten lisäksi jäsenvaltion on 
esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
täytäntöönpanosuunnitelma valituille 
tukitoimityypeille, tukitoimet sekä yleinen 
rahoitustaulukko, jossa esitetään 
käytettävät varat ja varojen suunniteltu 
jakaminen valittujen tukitoimityyppien 
välillä ja tukitoimien välillä liitteessä V 
vahvistettujen määrärahojen mukaisesti.

3. Jäljempänä V osastossa esitettyjen 
vaatimusten lisäksi jäsenvaltion on 
esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
täytäntöönpanosuunnitelma valituille 
tukitoimityypeille, tukitoimet sekä yleinen 
rahoitustaulukko, jossa esitetään 
käytettävät varat ja varojen suunniteltu 
jakaminen valittujen tukitoimityyppien 
välillä ja tukitoimien välillä liitteessä V 
vahvistettujen määrärahojen mukaisesti.

Or. en
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64 artikla 64 artikla

Maaseudun kehittämisen tukitoimityypit Maaseudun kehittämisen tukitoimityypit

Tämän luvun mukaiset tukitoimityypit ovat 
seuraavat:

Tämän luvun mukaiset tukitoimityypit ovat 
seuraavat:

a) ympäristö-, ilmasto- ja muut 
hoitositoumukset;

a) maatalouden ympäristökestävyys, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevat toimenpiteet ja 
muut ympäristön kannalta suotuisat 
hoitositoumukset

b) luonnonhaitat ja muut aluekohtaiset 
haitat;

b) luonnonhaitat ja muut aluekohtaiset 
haitat;

c) tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet;

c) tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet;

d) investoinnit; d) investoinnit;

d a) investoinnit kasteluun;
d b) digitaaliteknologioiden 
asentaminen;

e) nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen;

e) nuorten viljelijöiden ja uusien 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja 
maaseudun kestävän yritystoiminnan 
käynnistäminen ja kehittäminen

f) riskinhallintavälineet; f) riskinhallintavälineet;

g) yhteistyö; g) yhteistyö;

h) tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen.

h) tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen;
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h a) toimenpiteet maaseudun naisten 
hyväksi;
h b) älykkäitä kyliä koskevan strategian 
kehittäminen.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/8

Tarkistus 1124
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ehdotus asetukseksi
67 artikla

Komission teksti Tarkistus

67 artikla 67 artikla

Tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet

Tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
aluekohtaisiin rajoitteisiin, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai 
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanosta, 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin edistääkseen 6 
artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
aluekohtaisiin rajoitteisiin, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai 
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanosta, 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin edistääkseen 6 
artiklan 1 kohdassa vahvistettujen asiaa 
koskevien erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Näitä tukia voidaan myöntää 
viljelijöille, metsänomistajille ja muille 
maankäyttäjille sellaisten 1 kohdassa 
tarkoitettujen alueiden osalta, joilla 
aiheutuu rajoitteita.

2. Näitä tukia voidaan myöntää 
viljelijöille, viljelijöiden ryhmille, 
metsänomistajille ja metsänomistajien 
ryhmille. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa tukia voidaan myöntää myös 
muille maankäyttäjille.

2 a. Oikeushenkilön tapauksessa 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 
jäsenvaltio voi soveltaa tukea näiden 
oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten 
tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään yksittäisille jäsenille oikeuksia 
ja velvollisuuksia, jotka ovat verrattavissa 
tilan päävastuullisten yksittäisten 
viljelijöiden asemassa olevien oikeuksiin 
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ja velvollisuuksiin erityisesti niiden 
taloudellisen, sosiaalisen ja 
verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, 
että ne ovat osaltaan vahvistaneet 
kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien 
maatalouden rakenteita.

3. Määritellessään alueita, joilla 
aiheutuu rajoitteita, jäsenvaltio voi ottaa 
huomioon seuraavat:

3. Määritellessään alueita, joilla 
aiheutuu rajoitteita, jäsenvaltio voi ottaa 
huomioon seuraavat:

a) direktiivien 92/43/ETY ja 
2009/147/EY nojalla nimetyt Natura 2000 -
maa- ja metsätalousalueet;

a) direktiivien 92/43/ETY ja 
2009/147/EY nojalla nimetyt Natura 2000 -
maa- ja metsätalousalueet;

b) muut rajatut luonnonsuojelualueet, 
joilla on maa- tai metsätaloutta koskevia 
ympäristörajoitteita, jotka vaikuttavat 
direktiivin 92/43/ETY 10 artiklan 
täytäntöönpanoon, edellyttäen että näiden 
alueiden osuus ei ylitä viittä prosenttia 
kunkin YMP:n strategiasuunnitelman 
maantieteellisellä soveltamisalalla 
sijaitsevista nimetyistä Natura 2000 -
alueista;

b) muut rajatut luonnonsuojelualueet, 
joilla on maa- tai metsätaloutta koskevia 
ympäristörajoitteita, jotka vaikuttavat 
direktiivin 92/43/ETY 10 artiklan 
täytäntöönpanoon, edellyttäen että näiden 
alueiden osuus ei ylitä viittä prosenttia 
kunkin YMP:n strategiasuunnitelman 
maantieteellisellä soveltamisalalla 
sijaitsevista nimetyistä Natura 2000 -
alueista;

c) direktiivin 2000/60/EY mukaisesti 
vesienhoitosuunnitelmiin sisältyvät 
maatalousalueet.

c) direktiivin 2000/60/EY mukaisesti 
vesienhoitosuunnitelmiin sisältyvät 
maatalousalueet.

4. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
korvatakseen tuensaajille kokonaan tai 
osittain lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
aluekohtaisiin rajoitteisiin kyseisellä 
alueella.

4. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
korvatakseen tuensaajille kokonaan tai 
osittain lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
aluekohtaisiin rajoitteisiin kyseisellä 
alueella.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetut 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetut 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava

a) kun kyseessä ovat direktiiveistä 
92/43/ETY ja 2009/147/EY aiheutuvat 
haitat, suhteessa rajoitteisiin, jotka johtuvat 
vaatimuksista, jotka menevät pidemmälle 
kuin tämän asetuksen tämän osaston I 
luvun 2 jaksossa vahvistetut maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 

a) kun kyseessä ovat direktiiveistä 
92/43/ETY ja 2009/147/EY aiheutuvat 
haitat, suhteessa rajoitteisiin, jotka johtuvat 
vaatimuksista, jotka menevät pidemmälle 
kuin tämän asetuksen tämän osaston I 
luvun 2 jaksossa vahvistetut maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
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koskevat edellytykset; koskevat edellytykset;

b) kun kyseessä ovat direktiivistä 
2000/60/EY aiheutuvat haitat, suhteessa 
rajoitteisiin, jotka johtuvat vaatimuksista, 
jotka menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut 
asianomaiset lakisääteiset 
hoitovaatimukset, lukuun ottamatta 
lakisääteistä hoitovaatimusta 2, kuten 
liitteessä III tarkoitetaan, ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset.

b) kun kyseessä ovat direktiivistä 
2000/60/EY aiheutuvat haitat, suhteessa 
rajoitteisiin, jotka johtuvat vaatimuksista, 
jotka menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut 
asianomaiset lakisääteiset 
hoitovaatimukset, lukuun ottamatta 
lakisääteistä hoitovaatimusta 1, kuten 
liitteessä III tarkoitetaan, ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset.

6. Tuet myönnetään vuosittain 
hehtaarikohtaisesti.

6. Tuet myönnetään vuosittain 
hehtaarikohtaisesti, ja ne saavat olla 
enintään liitteessä IXa a määritettyjen 
enimmäismäärien suuruisia.

Or. en


