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15.10.2020 A8-0200/1221

Tarkistus 1221
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla 28 artikla

Ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät Ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät

1. Jäsenvaltion on säädettävä 
vapaaehtoisten ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien, jäljempänä 
’ekojärjestelmät’, tuesta tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on perustettava 
vapaaehtoisia ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmiä, jäljempänä 
’ekojärjestelmät’, ja tuettava niitä tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin. Yhden toiminta-alan 
ekojärjestelmien on oltava yhteensopivia 
toisen toiminta-alan tavoitteiden kanssa.
Jäsenvaltioiden on tarjottava laaja 
valikoima ekojärjestelmiä, jotta viljelijät 
voivat osallistua ja jotta voidaan palkita 
erilaisia tavoitetasoja. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että eri järjestelmät 
tarjoavat oheishyötyjä, edistävät 
synergiavaikutuksia ja tukevat 
yhdennettyä lähestymistapaa. 
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
pisteytys- tai luokitusjärjestelmiä.

2. Jäsenvaltion on tuettava tässä 
tukitoimityypissä tosiasiallisia viljelijöitä, 
jos he sitoutuvat noudattamaan 
tukikelpoisilla hehtaareilla sitoumuksia, 
jotka koskevat ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä.

2. Jäsenvaltion on tuettava tässä 
tukitoimityypissä tosiasiallisia viljelijöitä, 
jos he sitoutuvat noudattamaan 
tukikelpoisilla hehtaareilla sitoumuksia, 
jotka koskevat ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä.

Jäsenvaltion on tuettava tässä 
tukitoimityypissä aktiivisia viljelijöitä tai 
viljelijäryhmiä, jos he sitoutuvat 
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ylläpitämään ja toteuttamaan suotuisia 
käytäntöjä ja siirtymään sellaisiin 
maatalouskäytäntöihin ja -tekniikoihin 
sekä sertifioituihin järjestelmiin, jotka 
ovat entistä ilmasto- ja 
ympäristömyönteisempiä, jotka on otettu 
käyttöön 28 a artiklassa tarkoitettujen 
pääperiaatteiden mukaisesti ja sisällytetty 
28 b artiklassa tarkoitettuihin luetteloihin 
ja jotka on sovitettu kansallisiin tai 
alueellisiin erityistarpeisiin.

3. Jäsenvaltion on laadittava luettelo 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisista maatalouskäytännöistä.

3. Ekojärjestelmien tukeminen 
toteutetaan vuotuisena maksuna 
ekojärjestelmiin kuuluvista tukikelpoisista 
hehtaareista ja/tai tilakohtaisena 
maksuna, ja se myönnetään 
kannustinmaksuina, joilla on tarkoitus 
oikeudenmukaisesti palkita 
ekosysteemipalveluista eikä pelkästään 
korvata aiheutuneita lisäkustannuksia ja 
tulonmenetyksiä ja jotka voivat olla 
kertasuorituksia. Tuen taso vaihtelee 
kunkin ekojärjestelmän tavoitetason 
mukaan ja määräytyy syrjimättömin 
perustein.

4. Nämä maatalouskäytännöt on 
suunniteltava siten, että ne täyttävät yhden 
tai useamman 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa vahvistetun erityisen 
ympäristö- ja ilmastotavoitteen.

4. Nämä maatalouskäytännöt on 
suunniteltava siten, että ne täyttävät yhden 
tai useamman 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa vahvistetun erityisen 
ympäristö- ja ilmastotavoitteen.

5. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea ainoastaan 
sitoumuksista, jotka

5. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea ainoastaan 
sitoumuksista, jotka

a) menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut 
asiaankuuluvat lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;

a) menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut 
asiaankuuluvat lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;

b) menevät pidemmälle kuin 
lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä sekä eläinten hyvinvointia kokevat 
vähimmäisvaatimukset sekä muut 
kansallisessa ja unionin lainsäädännössä 
vahvistetut pakolliset vaatimukset;

b) menevät pidemmälle kuin 
lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä sekä eläinten hyvinvointia kokevat 
vähimmäisvaatimukset sekä muut 
kansallisessa ja unionin lainsäädännössä 
vahvistetut pakolliset vaatimukset;

c) menevät pidemmälle kuin 4 artiklan c) menevät pidemmälle kuin 4 artiklan 
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1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;

1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;

d) eroavat sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti.

d) eroavat sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti.

6. Ekojärjestelmien tuki myönnetään 
vuotuisena maksuna tukikelpoista hehtaaria 
kohden joko:

6. Ekojärjestelmien tuki myönnetään 
vuotuisena maksuna tukikelpoista hehtaaria 
kohden joko:

a) perustulotuen lisämaksuna, kuten 
tämän jakson 2 alajaksossa säädetään; tai

a) perustulotuen lisämaksuna, kuten 
tämän jakson 2 alajaksossa säädetään; tai

b) maksuina, joilla tuensaajille 
korvataan kokonaan tai osittain 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, joita 
aiheutuu 65 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sitoumuksista.

b) maksuina, joilla tuensaajille 
korvataan kokonaan tai osittain 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, joita 
aiheutuu 65 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sitoumuksista.

7. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat 
yhdenmukaisia 65 artiklan mukaisten 
tukitoimien kanssa.

7. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat 
yhdenmukaisia 65 artiklan mukaisten 
tukitoimien kanssa.

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
ekojärjestelmiä koskevilla muilla 
säännöillä.

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
ekojärjestelmiä koskevilla muilla 
säännöillä.

Or. en



AM\1216081FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.10.2020 A8-0200/1222

Tarkistus 1222
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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
28 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 b artikla
Ilmasto- ja ympäristöjärjestelmien 

tavoitteet ja pääperiaatteet
1. Tämän tukitoimityypin kattamilla 
maatalouskäytännöillä on edistettävä 
yhden tai useamman 6 artiklan 1 kohdan 
d, e ja f alakohdassa vahvistetun 
erityistavoitteen saavuttamista sekä 
autettava saavuttamaan 6 a artiklassa 
esitetyt vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maatalouskäytäntöjen on 
katettava seuraavat ilmasto- ja 
ympäristötoimien alat:
a) ilmastonmuutosta koskevat toimet, 
mukaan lukien maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
sekä hiilen sitoutumisen lisääminen;
a a) toimet muiden päästöjen kuin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi;
b) veden laadun suojelu tai 
parantaminen maatalousmailla ja 
vesivaroille aiheutuvan kuormituksen 
vähentäminen;
c) toimet, joilla vähennetään 
maaperän eroosiota, parannetaan 
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maaperän hedelmällisyyttä ylläpitämällä 
ja ennallistamalla maaperän eliöstöä ja 
parantamalla ravinnehuoltoa;
d) luonnon monimuotoisuuden 
suojelu, elinympäristöjen ja lajien 
säilyttäminen tai ennallistaminen, 
pölyttäjien suojelu ja maisemapiirteiden 
hoito, mukaan lukien luonnon 
monimuotoisuutta hyödyttävien uusien 
maisemapiirteiden luominen;
e) torjunta-aineiden, erityisesti 
ihmisten terveydelle tai luonnon 
monimuotoisuudelle riskin aiheuttavien 
torjunta-aineiden, kestävää käyttöä tai 
käytön vähentämistä edistävät toimet;
f) alueiden valitseminen 
biodiversiteettipiirteiksi tai vyöhykkeiksi, 
joilla ei käytetä torjunta-aineita eikä 
lannoitteita;
g) mikrobilääkeresistenssin 
torjuntatoimet.
2 a. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin maatalouskäytäntöihin 
voivat kuulua muun muassa seuraavat 
esimerkit välineistä tai toimenpiteistä:
a) tuotantopanosten 
vähentämisvälineet, joilla saadaan 
vähennettyä huomattavasti 
tuotantopanoksia ja parannettua 
luonnonvarojen kestävää hoitoa, jotta 
voidaan saavuttaa vihreän kehityksen 
ohjelman asiaankuuluvat tavoitteet, tai 
jotka edistävät muita kuin kemiallisia 
rikkakasvien torjuntamenetelmiä 
viljelyssä;
b) käytännöt, joilla lisätään 
geneettistä monimuotoisuutta 
kasvulohkolla, esimerkiksi kylvämällä 
heterogeenista materiaalia, ja 
monipuolistetaan kasvulohkolla viljeltäviä 
kasveja, esimerkiksi seosviljelyllä, 
kylvämällä pää- ja aluskasveja tai 
polykulttuurin avulla;
c) laajaperäistä laiduntamista 
koskevat toimenpiteet, mukaan lukien 
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karjan vähentämisjärjestelmät, kuten 
laajaperäistämispalkkio;
d) nelivuotinen tai pidempi 
viljelykierto palkokasvien kanssa;
e) apilaa tai muita palkokasveja 
kasvava lyhytikäinen nurmi viljelysmailla 
osana valkuaiskasvistrategiaa;
f) pysyvän nurmen ja 
monilajikkeisen nurmen perustaminen 
sekä nurmikasvien ja ruohovartisten 
kasvien, myös palkokasvien, viljely 
seoksina;
g) kosteikkoalueiden viljely luonnon 
monimuotoisuuttta ja ilmastoa 
hyödyttävänä kosteikkojen 
alilaiduntamisen muotona;
h) peltometsäviljely;
i) integroitu torjunta noudattaen 
torjunta-aineiden kestävästä käytöstä 
annetun direktiivin 2009/128/EY liitteessä 
III esitettyjä kahdeksaa periaatetta;
j) yksittäiset agroekologiset 
menetelmät;
k) kevennetty maanmuokkaus ilman 
torjunta-aineiden käyttöä;
l) selviytymiskyvyn ja tuottavuuden 
parantaminen ottamalla käyttöön 
viljelytekijöitä, joilla on korkea 
biodiversiteettiarvo.
3. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maatalouskäytäntöjen on 
täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) ne menevät pidemmälle kuin 
tämän osaston I luvun 2 jaksossa 
vahvistetut asiaankuuluvat lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;
b) ne menevät pidemmälle kuin 
eläinten hyvinvointia ja lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä kokevat 
vähimmäisvaatimukset sekä muut unionin 
lainsäädännössä vahvistetut pakolliset 
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vaatimukset;
c) ne menevät pidemmälle kuin 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;
d) ne eroavat sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti, 
tai täydentävät niitä.
4. Komissio antaa viimeistään ... 
päivänä ...kuuta ... [kahden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] 138 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi luettelolla 
suoritusperusteisista kriteereistä, jotka 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisien maatalouskäytäntöjen on 
täytettävä noudattaen 6 artiklan 1 kohdan 
d, e ja f alakohdassa määritettyjä 
tavoitteita ja pyrkien saavuttamaan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet.
5. Komissio antaa viimeistään ... 
päivänä ...kuuta ... [neljän kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] 138 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi ohjeellisella ei-
tyhjentävällä luettelolla käytännöistä, 
joihin voidaan myöntää tukea 28 artiklan 
mukaisina ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelminä.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1223

Tarkistus 1223
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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
28 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 c artikla
Kansalliset luettelot käytännöistä, joihin 

voidaan myöntää tukea ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelminä

1. Jäsenvaltion on laadittava 
yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten sidosryhmien kanssa 
kansallinen luettelo käytännöistä, joihin 
voidaan myöntää tukea 28 artiklassa 
tarkoitettuina ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelminä, ja se voi tätä 
varten hyödyntää 28 a artiklassa 
tarkoitetun ohjeellisen ei-tyhjentävän 
unionin luettelon esimerkkejä tai esittää 
luettelossaan myös muita käytäntöjä, 
jotka täyttävät 28 a artiklassa säädetyt 
edellytykset, ottaen huomioon 
jäsenvaltion erityiset kansalliset tai 
alueelliset tarpeet 96 artiklan mukaisesti.
Jäsenvaltion on laadittava yhteistyössä 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien kanssa kansallinen luettelo 
käytännöistä, joihin voidaan myöntää 
tukea 28 artiklassa tarkoitettuina ilmasto- 
ja ympäristöjärjestelminä sekä eläinten 
hyvinvointia edistävinä järjestelminä, ja 
se voi tätä varten hyödyntää 28 b 
artiklassa tarkoitetun ohjeellisen ei-
tyhjentävän luettelon esimerkkejä tai 
esittää luettelossaan myös muita 
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käytäntöjä, jotka täyttävät 28 b artiklassa 
säädetyt edellytykset, ottaen huomioon 
jäsenvaltion erityiset kansalliset tai 
alueelliset tarpeet 96 artiklan mukaisesti.
2. Kansallisen luettelon on 
koostuttava monentyyppisistä muista kuin 
65 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä 
tai toimenpiteistä, jotka ovat luonteeltaan 
samanlaisia mutta joiden tavoitetaso on 
erilainen, 28 artiklan mukaisesti.
3. Komissio hyväksyy kansalliset 
luettelot 106 ja 107 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.
Komissio antaa jäsenvaltioille tarvittavaa 
opastusta kansallisten luetteloiden 
laatimisessa koordinoidusti 113 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten ja 
kansallisten yhteisen maatalouspolitiikan 
verkostojen kanssa, jotta helpotetaan 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa, 
parannetaan tietopohjaa ja löydetään 
ratkaisuja.
Kansallisia luetteloita arvioidessaan 
komissio ottaa erityisesti huomioon 
järjestelmien suunnittelun, todennäköisen 
tehokkuuden, käytön yleisyyden, 
vaihtoehtojen olemassaolon ja sen, miten 
ne edistävät 28 a artiklassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.
Arviot asetetaan julkisesti saataville ja, jos 
luetteloa pidetään riittämättömänä tai 
siitä annetaan kielteinen arvio, 
jäsenvaltion on ehdotettava muutettua 
kansallista luetteloa ja järjestelmiä 106 ja 
107 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1224

Tarkistus 1224
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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
28 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 d artikla
Eläinten hyvinvointia edistävät 

järjestelmät
1. Jäsenvaltion on perustettava 
eläinten hyvinvointia edistäviä 
vapaaehtoisia järjestelmiä ja tuettava niitä 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin. Kyseisten 
järjestelmien on pyrittävä edistämään 
6 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
säädettyjä, eläinten hyvinvointia koskevia 
tavoitteita.
2. Jäsenvaltion on tuettava tässä 
tukitoimityypissä aktiiviviljelijöitä tai 
viljelijäryhmiä, jotka sitoutuvat 
noudattamaan, ylläpitämään ja 
edistämään eläinten hyvinvointia 
parantavia maatalouskäytäntöjä ja -
järjestelmiä.
Keskitettyä eläinten ruokintatoimintaa ei 
pidetä eläinten hyvinvointia edistävänä 
järjestelmänä.
3. Komissio antaa kahden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta 138 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi unionin luettelolla 
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eläinten hyvinvoinnin kannalta 
suotuisista maatalouskäytännöistä ottaen 
huomioon tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut edellytykset.
Jäsenvaltioiden on laadittava täydentävät 
kansalliset luettelot eläinten hyvinvoinnin 
kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä valitsemalla 
käytännöt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta unionin luettelosta. 
Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle 
järjestelmät, jotka tarjoavat ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin liittyviä 
oheishyötyjä ja korostavat yhdennettyä 
lähestymistapaa.
Komissio antaa jäsenvaltioille tarvittavaa 
opastusta kansallisten luetteloiden 
laatimisessa koordinoidusti 113 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten ja 
kansallisten yhteisen maatalouspolitiikan 
verkostojen kanssa, jotta helpotetaan 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa, 
parannetaan tietopohjaa ja löydetään 
ratkaisuja 6 artiklan 1 kohdan 
i alakohdassa tarkoitetun eläinten 
hyvinvointia koskevan erityistavoitteen 
saavuttamiseksi. Erityishuomiota on 
kiinnitettävä sellaisten toimenpiteiden ja 
järjestelmien mahdolliseen toistoon, jotka 
on sovitettu erityisiin paikallisiin, 
alueellisiin tai kansallisiin ja/tai 
ympäristöön liittyviin olosuhteisiin tai 
rajoitteisiin.
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa täydentävät järjestelmät, joita 
ei ole esitetty unionin luettelossa, voidaan 
sisällyttää kansallisiin luetteloihin 
komission annettua hyväksyntänsä 106 ja 
107 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen.
Luetteloita laatiessaan komission ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
V osaston III luvussa tarkoitetun 
prosessin yhteydessä, että luettelot 
laaditaan maatalous-, eläinlääkintä- ja 
ympäristöviranomaisten yhteistyönä 
asiantuntijoita kuullen.
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Komissio arvioi kansalliset luettelot joka 
(toinen) vuosi ottaen huomioon asetetut 
tehokkuusvaatimukset, vaihtoehtojen 
olemassaolon ja sen, miten järjestelmät 
edistävät 6 artiklan 1 kohdan 
i alakohdassa säädettyjen eläinten 
hyvinvointia koskevien erityistavoitteiden 
saavuttamista. Arviot asetetaan julkisesti 
saataville ja, jos luetteloa pidetään 
riittämättömänä tai siitä annetaan 
kielteinen arvio, jäsenvaltion on 
ehdotettava muutettua kansallista 
luetteloa ja järjestelmiä 106 ja 107 
artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.
4. Kyseiset käytännöt on 
suunniteltava siten, että ne täyttävät 
6 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
säädetyt eläinten hyvinvointia koskevat 
erityistavoitteet. Käytännöt on 
suunniteltava siten, että EU:n 
luokitusjärjestelmäasetus otetaan 
asianmukaisesti huomioon, ja on 
varmistettava, ettei eläinten hyvinvointia 
koskevaan tavoitteeseen pyrkiminen 
vaaranna 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdan erityistavoitteiden 
saavuttamista.
5. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea ainoastaan 
sitoumuksista, jotka
a) menevät huomattavasti 
pidemmälle kuin eläinten hyvinvointia 
kokevat vähimmäisvaatimukset sekä muut 
kansallisessa ja unionin lainsäädännössä 
vahvistetut pakolliset vaatimukset;
b) menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 2 jaksossa ja liitteessä III 
vahvistetut asiaankuuluvat lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;
c) menevät pidemmälle kuin 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;
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d) eroavat sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti, 
tai täydentävät niitä.
6. Eläinten hyvinvointia edistävien 
järjestelmien tukeminen toteutetaan 
vuotuisena maksuna tilaa kohden, ja se 
voi koostua kertasuorituksesta tai muista 
77 artiklassa tarkoitetuista 
yksinkertaistetuista 
kustannusvaihtoehdoista. Se myönnetään 
perustulotuen lisämaksuna, kuten tämän 
jakson 2 alajaksossa säädetään. Tuen 
määrä vaihtelee kunkin tukitoimen tai 
tukitoimiryhmän tavoitetason eli sen 
mukaan, missä määrin ne menevät 
pidemmälle kuin eläinten hyvinvointia 
koskevat vähimmäisvaatimukset sekä 
muut kansallisessa ja unionin 
lainsäädännössä vahvistetut pakolliset 
vaatimukset. Jos jäsenvaltiot kykenevät 99 
artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen osoittamaan tukitoimiensa 
korkean tavoitetason, tukimaksut voivat 
ylittää pelkän korvauksen aiheutuneista 
lisäkustannuksista ja tulonmenetyksistä, 
jotta voidaan tarjota tehokas kannustin 
osallistumiselle.
7. Jäsenvaltioiden on jätettävä 
eläinten hyvinvointia edistävät 
järjestelmät mahdollisen 15 artiklan 
mukaisen tukien alentamisen 
ulkopuolelle.
8. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat 
yhdenmukaisia 65 artiklan mukaisten 
tukitoimien kanssa.
9. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi eläinten hyvinvointia 
koskevilla muilla säännöillä.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1225

Tarkistus 1225
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuotantosidonnainen tulotuki 
myönnetään vuotuisena maksuna hehtaaria 
tai eläintä kohden.

3. Tuotantosidonnainen tulotuki 
myönnetään vuotuisena maksuna hehtaaria 
tai eläintä kohden, ja jäsenvaltiot voivat 
asettaa sille ylärajan tuen paremman 
jakautumisen varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

ENVI-valiokunnan kanta, 84 artikla.
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15.10.2020 A8-0200/1226

Tarkistus 1226
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio ehdottaa 106 
artiklan mukaisessa YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan vapaaehtoista 
tuotantosidonnaista tukea, komissio 
varmistaa, että
a) tuki on vahingon välttämisen 
periaatteen mukainen;
b) tuki on selvästi tarpeen tai siitä on 
hyötyä ympäristöön tai yhteiskuntaan 
liittyvistä syistä, mikä voidaan osoittaa 
empiirisin määrällisin ja riippumattomasti 
todennettavin todistein;
c) tukea käytetään unionin 
elintarviketurvan tarpeisiin eikä se 
vääristä sisämarkkinoita tai 
kansainvälisiä markkinoita;
d) tuotantosidonnaisen tulotuen 
myöntäminen ei johda kaupan alalla 
tuloksiin, joilla on haitallinen vaikutus 
maatalouselintarvikealan investointien, 
tuotannon ja jalostuksen kehitykseen 
kumppaneina toimivissa kehitysmaissa;
e) vapaaehtoista tuotantosidonnaista 
tukea ei saa myöntää markkinoille, joilla 
on ylituotannosta tai ylitarjonnasta 
johtuva kriisi;
f) V osaston III luvun mukaisesti 
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eläintuotantoon myönnetään tukea vain, 
jos eläintiheys on pieni ja pysyy 
ympäristön kantokyvyn rajoissa sekä 
tietylle vesistöalueelle, sellaisena kuin se 
on määritelty direktiivissä 2000/60/EY, 
määritellyn eläinten enimmäistiheyden 
rajoissa ja jos läheisyydessä on riittävästi 
rehu- ja laidunalueita, joita pidetään yllä 
ilman ulkoisia tuotantopanoksia.
g) vapaaehtoista tuotantosidonnaista 
tukea myönnetään vain tuensaajille, 
joiden tuotantostandardit ovat 
korkeammat kuin voimassa olevat 
ympäristöä ja eläinten hyvinvointia 
koskevat asiaankuuluvat 
vähimmäisvaatimukset.
Edellä a–f alakohdassa vahvistettujen 
edellytysten täyttyessä komissio voi joko 
hyväksyä tai koordinoidusti asianomaisen 
jäsenvaltion kanssa tämän asetuksen 115 
ja 116 artiklassa kuvatulla tavalla 
mukauttaa asianomaisen jäsenvaltion 
ehdottamat muuttujat.

Or. en

Perustelu

ENVI 86 (sekä ENVI 85 ja ENVI 88).
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15.10.2020 A8-0200/1227

Tarkistus 1227
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tukea ei myönnetä 
voimaperäiseen eläintuotantoon, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista. Siirretään 
komissiolle valta antaa 138 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen täydentämiseksi 
määrittelemällä sellaiset voimaperäisen 
eläintuotannon järjestelmät, jotka eivät 
ole tuotantosidonnaisen tuen osalta 
tukikelpoisia, sulkemalla tuen 
ulkopuolelle lypsyeläimet, nautaeläimet 
tai lampaat ja vuohet, jos tukikelpoisten 
hehtaarien määrän ja eläinten 
lukumäärän välillä on ristiriita. Tässä 
säännöksessä otetaan huomioon 
paimentamis- tai 
siirtolaiduntamiskäytännöt.

Or. en

Perustelu

ENVI 90
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15.10.2020 A8-0200/1228

Tarkistus 1228
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Keskitetty eläinten 
ruokintatoiminta ei ole oikeutettu 
tuotantosidonnaiseen tukeen.

Or. en

Perustelu

Vastaava ENVI 93
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15.10.2020 A8-0200/1229

Tarkistus 1229
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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
31 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tuotantosidonnaisessa tulotuessa 
jätetään oikeasuhteisesti huomioimatta 
niiden eläinten lukumäärä, joiden 
lopullinen määränpää on myynti 
härkätaisteluihin liittyvää toimintaa 
varten, sekä suoramyynnin että välittäjien 
kautta.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1230

Tarkistus 1230
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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
39 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) palkokasviala;

Or. en


