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Tarkistus 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon 4 päivänä
huhtikuuta 2017 antamansa 
päätöslauselman naisista ja heidän 
asemastaan maaseutualueilla,

Or. es

Tarkistus 22
John Stuart Agnew

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on 
toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, 
olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella 
maatilojen rakenteen muutossuuntauksia 
unionin tasolla ja tarjota tilastollinen 
tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän 
politiikan, kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan, ympäristöpolitiikan 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
ja sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, 
suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa 
ja arviointia varten.

(2) Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelma, jota on 
toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, 
olisi lopetettava, sillä se ei edusta 
veronmaksajien rahojen hyvää käyttöä.

Or. en

Tarkistus 23
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on 
toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, 
olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella 
maatilojen rakenteen muutossuuntauksia 
unionin tasolla ja tarjota tilastollinen 
tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän 
politiikan, kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan, ympäristöpolitiikan 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
ja sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, 
suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
arviointia varten.

(2) Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on 
toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, 
olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella 
maatilojen rakenteen muutossuuntauksia 
unionin tasolla ja tarjota tilastollinen 
tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän 
politiikan, kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan, ympäristöpolitiikan,
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen 
hillitsemiseen liittyvän politiikan sekä 
maapolitiikan, suunnittelua, 
täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia 
varten, ja josta käyvät ilmi näiden 
politiikkojen vaikutukset maatiloilla 
työskenteleviin naisiin.

Or. es

Tarkistus 24
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on 
toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, 
olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella 
maatilojen rakenteen muutossuuntauksia 
unionin tasolla ja tarjota tilastollinen 
tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän 
politiikan, kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan, ympäristöpolitiikan 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, 
suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
arviointia varten.

(2) Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on 
toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, 
olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella 
maatilojen rakenteen muutossuuntauksia 
unionin tasolla ja tarjota tilastollinen 
tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän 
politiikan, kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan, ympäristöpolitiikan 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, 
suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
arviointia sekä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisen edistämistä
varten.
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Or. en

Tarkistus 25
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on 
toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, 
olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella 
maatilojen rakenteen muutossuuntauksia 
unionin tasolla ja tarjota tilastollinen 
tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän 
politiikan, kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan, ympäristöpolitiikan 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, 
suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
arviointia varten.

(2) Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on 
toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, 
olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella 
maatilojen rakenteen muutossuuntauksia 
unionin tasolla ja tarjota tilastollinen 
tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän 
politiikan, kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan, ympäristöpolitiikan 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, 
suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa, 
arviointia ja uudelleentarkastelua varten.

Or. en

Tarkistus 26
Michela Giuffrida

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on 
toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, 
olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella 
maatilojen rakenteen muutossuuntauksia 
unionin tasolla ja tarjota tilastollinen 
tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän 
politiikan, kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan, ympäristöpolitiikan 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, 

(2) Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on 
toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, 
olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella 
maatilojen rakenteen muutossuuntauksia 
unionin tasolla ja tarjota tilastollinen 
tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän 
politiikan, kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan, maaseudun 
kehittämistoimien, ympäristöpolitiikan 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
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suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
arviointia varten.

sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, 
suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
arviointia varten.

Or. it

Tarkistus 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jatkossa tilastotietojen 
kerääminen maatilojen rakenteesta olisi 
synkronoitava YMP-uudistuksen 
vaiheiden kanssa, jotta päätöksentekoa 
varten olisi saatavilla ajantasaista tietoa.

Or. es

Tarkistus 28
John Stuart Agnew

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Maataloustilastojen 
kansainvälisen arvioinnin tuloksena 
perustettiin YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestön FAOn maatalous- ja 
maaseututilastojen parantamiseen 
tähtäävä globaali strategia, jonka YK:n 
tilastotoimikunta vahvisti vuonna 2010. 
Euroopan maataloustilasoissa olisi 
tapauksen mukaan noudatettava tämän 
globaalin strategian samoin kuin 
maatalouslaskentaa koskevaa FAOn 
ohjelman (FAO World Programme for the 
Census of Agriculture 2020) suosituksia.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 29
Michela Giuffrida

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tietojen johdonmukaisuus ja 
yhteensopivuus sekä niiden 
raportointimuotojen yhdenmukaisuus 
ovat perusedellytyksiä Euroopan 
maataloustilastojen laadinnalle, erityisesti 
tietojen keruu-, käsittely- ja 
levitysprosessien tehokkuuden ja 
saavutettujen tulosten laadun kannalta.

Or. it

Tarkistus 30
Michela Giuffrida

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Tässä korostuu tarve valita 
tilastotietojen sisältö siten, että tavoitteeksi 
asetetaan laatia entistä täsmällisempiä ja 
tehokkaampia maatalous- ja maaseudun 
kehittämistoimia, joissa otetaan 
ensisijaisesti huomioon Euroopan 
unionin tuottajien ja kuluttajien tarpeet.

Or. it

Tarkistus 31
John Stuart Agnew

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Seuraavaa vuosikymmentä varten 
olisi perustettava maatiloja koskeva 
moneen tarkoitukseen soveltuva 
kyselytutkimusohjelma, jotta saadaan 
puitteet yhdenmukaistettuja, 
vertailukelpoisia ja johdonmukaisia 
tilastoja varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Seuraavaa vuosikymmentä varten 
olisi perustettava maatiloja koskeva 
moneen tarkoitukseen soveltuva 
kyselytutkimusohjelma, jotta saadaan 
puitteet yhdenmukaistettuja, 
vertailukelpoisia ja johdonmukaisia 
tilastoja varten.

(4) Seuraavaa vuosikymmentä varten 
olisi perustettava maatiloja koskeva 
moneen tarkoitukseen soveltuva 
kyselytutkimusohjelma, jotta saadaan 
puitteet yhdenmukaistettuja, 
vertailukelpoisia ja johdonmukaisia 
tilastoja varten. Kriisien välttämiseksi 
komission tulisi kerätä maatalousalalta 
tilastotietoja markkinoiden 
vastaanottokykyä koskevan ennusteen 
laatimista varten.

Or. ro

Tarkistus 33
John Stuart Agnew

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan tilastojärjestelmää 
käsittelevän komitean marraskuussa 2015 

Poistetaan.
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vahvistamassa 
maataloustilastostrategiassa vuodesta 
2020 eteenpäin esitetään, että annetaan 
kaksi puiteasetusta, joissa katetaan kaikki 
maataloustilastojen näkökohdat, 
maatalouden tilinpitoa lukuun ottamatta. 
Tämä integroituja maatilatilastoja 
käsittelevä asetus on toinen näistä 
puiteasetuksista.

Or. en

Tarkistus 34
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Maatilojen rakennetta koskevien 
tietojen yhdenmukaistamisen ja 
vertailukelpoisuuden vuoksi ja yhteisen 
markkinajärjestelyn tämänhetkisten 
tarpeiden täyttämiseksi, etenkin hedelmä-
ja viinialalla, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 1337/20117

olisi integroitava maatilatason 
rakenteellisiin tietoihin vuodesta 2023
eteenpäin. Asetus (EU) N:o 1337/2011 
olisi näin ollen kumottava.

(6) Maatilojen rakennetta koskevien 
tietojen yhdenmukaistamisen ja 
vertailukelpoisuuden vuoksi ja yhteisen 
markkinajärjestelyn tämänhetkisten 
tarpeiden täyttämiseksi, etenkin hedelmä-
ja viinialalla, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 1337/20117

olisi integroitava maatilatason 
rakenteellisiin tietoihin vuodesta 2020
eteenpäin. Asetus (EU) N:o 1337/2011 
olisi näin ollen kumottava.

__________________ __________________

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1337/2011, annettu 13 
päivänä joulukuuta 2011, monivuotisia 
viljelykasveja koskevista Euroopan 
tilastoista sekä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 357/79 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/109/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, 
s. 7).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1337/2011, annettu 13 
päivänä joulukuuta 2011, monivuotisia 
viljelykasveja koskevista Euroopan 
tilastoista sekä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 357/79 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/109/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, 
s. 7).

Or. en
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Perustelu

Jotta ajankohta vastaisi paremmin seuraavan YMP-uudistuksen ajankohtaa ja jotta 
kymmenen vuoden laskentasykli olisi yhdenmukainen vuoden 2030 kestävän kehityksen 
tavoitteen kanssa.

Tarkistus 35
John Stuart Agnew

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On tärkeää, että määritettäessä 
yhteisen maatalouspolitiikan kehittämistä
kaikista jäsenvaltioista saadaan
vertailukelpoisia maatilojen 
rakennetilastoja. Sen vuoksi 
kyselytutkimuksen ominaisuustietojen 
osalta olisi käytettävä mahdollisimman 
pitkälti standardiluokituksia ja yhteisiä 
määritelmiä.

(7) Kaikista jäsenvaltioista on lähes 
mahdotonta saada vertailukelpoisia 
maatilojen rakennetilastoja, kun otetaan 
huomioon maatilojen rakennetta ja 
hallinnointia koskevat valtavat erot eri 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 36
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On tärkeää, että määritettäessä 
yhteisen maatalouspolitiikan kehittämistä 
kaikista jäsenvaltioista saadaan 
vertailukelpoisia maatilojen 
rakennetilastoja. Sen vuoksi 
kyselytutkimuksen ominaisuustietojen 
osalta olisi käytettävä mahdollisimman 
pitkälti standardiluokituksia ja yhteisiä 
määritelmiä.

(7) On tärkeää, että määritettäessä 
yhteisen maatalouspolitiikan kehittämistä 
kaikista jäsenvaltioista saadaan 
vertailukelpoisia maatilojen 
rakennetilastoja. Tilastojen keruu- ja 
tarkasteluprosessin pitäisi olla poliittisten 
toimenpiteiden seurantamenettely 
valtioiden, alueiden ja maanviljelijöiden 
välisen oikeudenmukaisuuden 
saavuttamiseksi unionissa. Sen vuoksi 
kyselytutkimuksen ominaisuustietojen 
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osalta olisi käytettävä mahdollisimman 
pitkälti standardiluokituksia ja yhteisiä 
määritelmiä.

Or. en

Tarkistus 37
Georgios Epitideios

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On tärkeää, että määritettäessä 
yhteisen maatalouspolitiikan kehittämistä
kaikista jäsenvaltioista saadaan 
vertailukelpoisia maatilojen 
rakennetilastoja. Sen vuoksi 
kyselytutkimuksen ominaisuustietojen 
osalta olisi käytettävä mahdollisimman 
pitkälti standardiluokituksia ja yhteisiä 
määritelmiä.

(7) Nykyisen maatalouspolitiikan 
tehokkuuden enimmäistämiseksi on 
tärkeää, että kaikista jäsenvaltioista 
saadaan vertailukelpoisia maatilojen 
rakennetilastoja. Sen vuoksi 
kyselytutkimuksen ominaisuustietojen 
osalta olisi käytettävä mahdollisimman 
pitkälti standardiluokituksia ja yhteisiä 
määritelmiä.

Or. el

Tarkistus 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tietojen johdonmukaisuus ja 
vertailukelpoisuus sekä niiden 
raportointimuotojen yhdenmukaisuus 
ovat perusedellytyksiä Euroopan 
maataloustilastojen laadinnalle, erityisesti 
tietojen keruu-, käsittely- ja 
levitysprosessien tehokkuuden ja 
saavutettujen tulosten laadun kannalta.

Or. it
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Tarkistus 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jäsenvaltiot, joissa vuoden 2020 
kyselytutkimuksen kenttätyövaiheet 
osuvat yhteen joka kymmenes vuosi 
suoritettavan väestönlaskennan tehtävien 
kanssa, voivat aikaistaa maataloutta 
koskevan kyselytutkimuksen suorittamista 
yhdellä vuodella näiden kahden suuren 
laskennan suorittamisesta aiheutuvan 
huomattavan rasitteen vähentämiseksi.

Or. es

Tarkistus 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Maatiloille ja hallinnolle 
aiheutuvan tarpeettoman rasitteen 
välttämiseksi olisi vahvistettava tietyt 
kynnysarvot siten, että muut kuin 
merkitykselliset yksiköt jätetään niiden 
perusyksikköjen ulkopuolelle, joiden osalta 
tilastoja kootaan.

(9) Maatiloille ja hallinnolle 
aiheutuvan tarpeettoman rasitteen ja 
tarpeettomien kustannusten välttäminen 
on tärkeää asetusta täytäntöönpantaessa. 
Tältä osin olisi vahvistettava tietyt 
kynnysarvot siten, että muut kuin 
merkitykselliset yksiköt jätetään niiden 
perusyksikköjen ulkopuolelle, joiden osalta 
tilastoja kootaan.

Or. en

Tarkistus 41
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Maatiloille ja hallinnolle 
aiheutuvan tarpeettoman rasitteen 
välttämiseksi olisi vahvistettava tietyt 
kynnysarvot siten, että muut kuin 
merkitykselliset yksiköt jätetään niiden 
perusyksikköjen ulkopuolelle, joiden osalta 
tilastoja kootaan.

(9) Maatiloille ja hallinnolle 
aiheutuvan tarpeettoman rasitteen 
välttämiseksi olisi vahvistettava tietyt 
kynnysarvot siten, että muut kuin 
merkitykselliset yksiköt jätetään niiden 
perusyksikköjen ulkopuolelle, joiden osalta 
tilastoja kootaan. Jos tarkoituksena on 
suunnitella tehokkaita poliittisia toimia 
pienten tilarakenteiden tukemiseksi ja 
ylläpitämiseksi, on myös tärkeää saada 
tämän kokoluokan maatiloja koskevaa 
tietoa.

Or. en

Tarkistus 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) On keskeistä karsia minimiin 
mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin 
kohdistuvat hallinnolliset rasitteet, sillä 
näillä yrityksillä ei ehkä ole käytössään 
käytännön ja organisointiin liittyviä 
resursseja toistuvien ja liian 
yksityiskohtaisten tiedonkeruiden 
suorittamiseksi.

Or. it

Tarkistus 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Vastaajiin kohdistuvan rasitteen 
keventämiseksi kansallisten tilastolaitosten 
ja muiden kansallisten viranomaisten olisi 
päästävä käyttämään hallinnollisia tietoja 
sikäli kuin kyseiset tiedot ovat tarpeellisia 
Euroopan tilastojen kehittämisen, 
tuottamisen ja jakelun kannalta.

(11) Vastaajiin kohdistuvan rasitteen 
keventämiseksi kansallisten tilastolaitosten 
ja muiden kansallisten viranomaisten olisi 
päästävä käyttämään hallinnollisia tietoja 
sikäli kuin kyseiset tiedot ovat tarpeellisia 
Euroopan tilastojen kehittämisen, 
tuottamisen ja jakelun kannalta. 
Jäsenvaltioiden kansallisten 
tilastolaitosten ja muiden viranomaisten 
on käytettävä kaikkia välineitä sen 
varmistamiseksi, että tietojen 
keräämisestä aiheutuvat kustannukset 
eivät jää yksinomaan vastaajien 
kannettaviksi. Viranomaisten on 
edistettävä julkishallinnon 
erikoishenkilöstön avulla vastaajien 
luokse tehtävien kotikäyntien välityksellä 
tapahtuvaa tietojen keruuta.

Or. es

Tarkistus 44
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vastaajiin kohdistuvan rasitteen 
keventämiseksi kansallisten tilastolaitosten 
ja muiden kansallisten viranomaisten olisi 
päästävä käyttämään hallinnollisia tietoja 
sikäli kuin kyseiset tiedot ovat tarpeellisia 
Euroopan tilastojen kehittämisen, 
tuottamisen ja jakelun kannalta.

(11) Vastaajiin kohdistuvan rasitteen 
keventämiseksi kansallisten tilastolaitosten 
ja muiden kansallisten viranomaisten olisi 
päästävä käyttämään hallinnollisia tietoja 
sikäli kuin kyseiset tiedot ovat tarpeellisia 
Euroopan tilastojen kehittämisen, 
tuottamisen ja jakelun kannalta. 
Kansallisten tilastolaitosten ja muiden 
kansallisten viranomaisten ei pitäisi 
kuitenkaan käyttää näiden tietojen 
keräämiseksi suhteettomia toimenpiteitä, 
kuten ottaa käyttöön sakkoja, jos viljelijät 
eivät halua osallistua kyselyyn.

Or. nl
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Tarkistus 45
Georgios Epitideios

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vastaajiin kohdistuvan rasitteen 
keventämiseksi kansallisten tilastolaitosten 
ja muiden kansallisten viranomaisten olisi 
päästävä käyttämään hallinnollisia tietoja 
sikäli kuin kyseiset tiedot ovat tarpeellisia 
Euroopan tilastojen kehittämisen, 
tuottamisen ja jakelun kannalta.

(11) Vastaajiin kohdistuvan rasitteen 
keventämiseksi kansallisten tilastolaitosten 
ja muiden kansallisten viranomaisten olisi 
päästävä käyttämään, jos toimivaltainen 
viranomainen on antanut siihen luvan, 
hallinnollisia tietoja sikäli kuin kyseiset 
tiedot ovat tarpeellisia Euroopan tilastojen 
kehittämisen, tuottamisen ja jakelun 
kannalta.

Or. el

Tarkistus 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten on pyrittävä 
yksinkertaistamaan maatiloja koskevien 
tilastojen keräämistä mahdollisimman 
paljon. Tältä osin olisi edistettävä 
digitaalisten ratkaisujen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 47
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Euroopan 
maataloustilastojärjestelmän joustavuuden 
ja maataloustilastojen yksinkertaistamisen 
ja nykyaikaistamisen vuoksi kerätyt 
muuttujat olisi jaettava eri keruuryhmiin 
(olennaiset tiedot ja moduulit), joiden 
tiheys tai edustavuus tai molemmat 
vaihtelevat.

(12) Euroopan 
maataloustilastojärjestelmän joustavuuden 
ja maataloustilastojen yksinkertaistamisen 
ja nykyaikaistamisen vuoksi kerätyt 
muuttujat olisi jaettava eri keruuryhmiin 
(olennaiset tiedot ja moduulit), joiden 
tiheys tai edustavuus tai molemmat 
vaihtelevat. Jäsenvaltiot eivät saa pakottaa 
viljelijöitä osallistumaan kyselyihin 
ottamalla käyttöön suhteettomia 
toimenpiteitä, kuten sakkoja, jotta 
kyselyjen edustavuus varmistettaisiin.

Or. nl

Tarkistus 48
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Euroopan 
maataloustilastojärjestelmän joustavuuden 
ja maataloustilastojen yksinkertaistamisen 
ja nykyaikaistamisen vuoksi kerätyt 
muuttujat olisi jaettava eri keruuryhmiin 
(olennaiset tiedot ja moduulit), joiden 
tiheys tai edustavuus tai molemmat 
vaihtelevat.

(12) Euroopan 
maataloustilastojärjestelmän joustavuuden 
ja maataloustilastojen yksinkertaistamisen 
ja nykyaikaistamisen vuoksi kerätyt 
muuttujat olisi jaettava eri keruuryhmiin 
(olennaiset tiedot ja moduulit), joiden 
tiheys tai edustavuus tai molemmat 
vaihtelevat. Euroopan 
maataloustilastojärjestelmän tulisi ottaa 
huomioon nykyinen digitaalinen kehitys 
päätettäessä tilastotietojen keruuvälineitä 
ja -menetelmiä.

Or. ro

Tarkistus 49
Georgios Epitideios

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Tietojenkeruuta maatilojen 
ravinteiden ja veden käytöstä sekä 
tuotantomenetelmistä olisi parannettava, 
jotta voidaan tuottaa enemmän 
tilastotietoja maatalouden 
ympäristöpolitiikan kehittämistä varten ja 
parantaa maatalouden 
ympäristöindikaattorien laatua.

(13) Tietojenkeruuta maatilojen 
ravinteiden ja veden käytöstä sekä 
tuotantomenetelmistä olisi parannettava, 
jotta voidaan tuottaa enemmän ja 
tarkempia tilastotietoja maatalouden 
ympäristöpolitiikan kehittämistä varten ja 
parantaa maatalouden 
ympäristöindikaattorien laatua.

Or. el

Tarkistus 50
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tietojen keruuta on parannettava 
maankäytön muutoksista, maanhaltijoita 
koskevista muutoksista, infrastruktuurien 
rakentamista varten pakkolunastetuista 
viljelymaista ja siitä, miten helppoa
maataloustoiminnan aloittamisesta 
kiinnostuneiden tai lisää maata pienten 
maatilojen laajentamiseksi tarvitsevien 
henkilöiden on saada maata.

Or. es

Tarkistus 51
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Nuoria tai maataloustoimintaansa 
aloittavia koskevien tietojen keräämistä 
olisi parannettava, jotta tiedot voitaisiin 
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ottaa paremmin huomioon uusia 
haasteita, kuten sukupolvenvaihdosta ja 
maaseudun väestökatoa käsittelevissä 
maatalouspolitiikoissa.

Or. en

Tarkistus 52
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Tietojen keruuta on parannettava 
nuorten vaikeuksista päästä mukaan 
maataloustoimintaan ja siitä, missä 
määrin he pysyvät tämän toiminnan 
parissa.

Or. es

Tarkistus 53
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 c) Saatavilla on oltava sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja, jotta saadaan 
selville eurooppalaisten politiikkojen 
vaikutukset naisviljelijöihin.

Or. es

Tarkistus 54
Georgios Epitideios

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Komissio noudattaa toimitettujen 
tietojen luottamuksellisuutta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/20099 mukaisesti. Tarvittava 
tietojen luottamuksellisuuden suoja olisi 
varmistettava muun muassa rajoittamalla 
sijaintia koskevien muuttujien käyttö 
tietojen paikka-analyysiin ja käyttämällä 
asianmukaista aggregointia tilastoja 
julkaistaessa. Sen vuoksi 
luottamuksellisuuden suojaa ja tietojen 
levittämisen laatunäkökohtia varten olisi 
laadittava yhdenmukainen lähestymistapa.

(15) Komissio noudattaa toimitettujen 
tietojen luottamuksellisuutta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/20099 mukaisesti. Tarvittava 
tietojen luottamuksellisuuden suoja olisi 
varmistettava muun muassa rajoittamalla 
sijaintia koskevien muuttujien käyttö 
tietojen paikka-analyysiin ja käyttämällä 
asianmukaista aggregointia tilastoja 
julkaistaessa. Sen vuoksi 
luottamuksellisuuden suojaa ja tietojen 
levittämisen laatunäkökohtia varten olisi 
laadittava yhdenmukainen lähestymistapa. 
Olennaisena edellytyksenä on määritellä 
selkeästi henkilöt, jotka käsittelevät 
luottamuksellisuuden suojaan liittyvien 
menettelyjen luottamuksellisia tietoja, ja 
määritellä kolmannet osapuolet, joilla on 
oikeus vaatia edellä mainittuja tietoja.

__________________ __________________

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 
tilastoista sekä salassapidettävien 
tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 
yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 
yhteisön tilastoista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 
yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean 
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 
89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 
(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 
tilastoista sekä salassapidettävien 
tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 
yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 
yhteisön tilastoista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 
yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean 
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 
89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 
(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

Or. el

Tarkistus 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tämän asetuksen taloudellisia 
näkökohtia on tarkistettava vuoden 2020 
jälkeisen jakson osalta ottaen huomioon 
uusi monivuotinen rahoituskehys ja muut 
asiaankuuluvat EU:n välineiden 
muutokset. Komission olisi tarkistuksen 
pohjalta ehdotettava muutoksia tähän 
asetukseen.

Or. en

Tarkistus 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Asetus (EY) N:o 223/2009 tarjoaa 
puitteet Euroopan tilastoille ja siinä 
edellytetään, että jäsenvaltiot noudattavat
asetuksessa vahvistettuja tilastoperiaatteita 
ja laatukriteerejä. Laaturaportit ovat 
olennaisen tärkeitä, kun arvioidaan ja 
parannetaan Euroopan tilastojen laatua ja 
tiedotetaan siitä. Euroopan 
tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on 
vahvistanut Euroopan tilastojärjestelmän 
laaturaporttien rakennestandardin 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 
mukaisesti. Kyseisen Euroopan 
tilastojärjestelmän standardin pitäisi edistää 
asetuksen mukaisen laaturaportoinnin 
yhdenmukaistamista.

(22) Asetus (EY) N:o 223/2009 tarjoaa 
puitteet Euroopan tilastoille ja siinä 
kehotetaan jäsenvaltioita noudattamaan
asetuksessa vahvistettuja tilastoperiaatteita
ja laatukriteerejä. Laaturaportit ovat 
olennaisen tärkeitä, kun arvioidaan ja 
parannetaan Euroopan tilastojen laatua ja 
tiedotetaan siitä. Euroopan 
tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on 
vahvistanut Euroopan tilastojärjestelmän 
laaturaporttien rakennestandardin 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 
mukaisesti. Kyseisen Euroopan 
tilastojärjestelmän standardin pitäisi edistää 
asetuksen mukaisen laaturaportoinnin 
yhdenmukaistamista.

Or. fr

Tarkistus 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta varmistettaisiin tämän 
asetuksen yhdenmukaiset 
täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta siltä 
osin kuin kyseessä on liitteessä III 
lueteltujen ominaisuustietojen kuvausten ja 
toimitettavien tietojen teknisten 
osatekijöiden eritteleminen, 
kertaluonteisesti toimitettavien tietojen 
määrittäminen sekä laaturaporttien 
yksityiskohtaisten sääntöjen ja sisällön 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
16 päivänä helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/201114 mukaisesti.

(24) Jotta varmistettaisiin tämän 
asetuksen yhdenmukaiset 
täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta siltä 
osin kuin kyseessä on liitteessä III 
lueteltujen ominaisuustietojen kuvausten ja 
toimitettavien tietojen teknisten 
osatekijöiden eritteleminen, 
kertaluonteisesti toimitettavien tietojen 
määrittäminen sekä laaturaporttien 
yksityiskohtaisten sääntöjen ja sisällön 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
16 päivänä helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/201114 mukaisesti, 
ja siinä olisi otettava huomioon 
näkökohtia kuten maatiloille ja 
jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset ja 
hallinnolliset rasitteet.

__________________ __________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Tarkistus 58
Georgios Epitideios

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta varmistettaisiin tämän 
asetuksen yhdenmukaiset 
täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle 

(24) Jotta varmistettaisiin tämän 
asetuksen yhdenmukaiset 
täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle 
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olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta siltä 
osin kuin kyseessä on liitteessä III 
lueteltujen ominaisuustietojen kuvausten ja 
toimitettavien tietojen teknisten 
osatekijöiden eritteleminen, 
kertaluonteisesti toimitettavien tietojen 
määrittäminen sekä laaturaporttien 
yksityiskohtaisten sääntöjen ja sisällön 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
16 päivänä helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 182/201114 mukaisesti.

olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta siltä 
osin kuin kyseessä on liitteessä III 
lueteltujen ominaisuustietojen kuvausten ja 
toimitettavien tietojen teknisten 
osatekijöiden eritteleminen, 
kertaluonteisesti toimitettavien tietojen 
määrittäminen sekä laaturaporttien 
yksityiskohtaisten sääntöjen ja sisällön 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
16 päivänä helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/201114 mukaisesti. 
Tältä osin on korostettava, että komission 
yhteistyö jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa on tärkeää.

__________________ __________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. el

Tarkistus 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta voidaan ottaa huomioon 
pääasiassa maataloudessa tapahtuneesta 
kehityksestä, tarkistetusta lainsäädännöstä 
ja muuttuvista poliittisista prioriteeteista 
johtuvat uudet tietotarpeet, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan 
mukaisesti säädöksiä liitteessä IV 
lueteltujen aiheiden muuttamisesta. Jotta 
voidaan säätää yhteensopivuudesta ja 
helpottaa muiden tietolähteiden käyttöä, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

(25) Jotta voidaan ottaa huomioon 
pääasiassa maataloudessa tapahtuneesta 
kehityksestä, tarkistetusta lainsäädännöstä 
ja muuttuvista poliittisista prioriteeteista 
johtuvat uudet tietotarpeet, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan 
mukaisesti säädöksiä liitteessä IV 
lueteltujen aiheiden muuttamisesta. Jotta 
voidaan säätää yhteensopivuudesta ja 
helpottaa muiden tietolähteiden käyttöä, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 
artiklan mukaisesti säädöksiä liitteessä III 
lueteltujen ominaisuustietojen 
muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että kyseiset 
kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden 
mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa 
lainsäädäntöä koskevassa toimielinten 
sopimuksessa15. Jotta voitaisiin varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, on erityisen 
tärkeää, että Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille ja että Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 
on järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 
artiklan mukaisesti säädöksiä liitteessä III 
lueteltujen ominaisuustietojen 
muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että kyseiset 
kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden 
mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa 
lainsäädäntöä koskevassa toimielinten 
sopimuksessa15. Jotta voitaisiin varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, on erityisen 
tärkeää, että Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille ja että Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 
on järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. 
Komission on kyseistä valtaa käyttäessään 
otettava huomioon näkökohtia kuten 
maatiloille ja jäsenvaltioille aiheutuvat 
kustannukset ja hallinnolliset rasitteet.

__________________ __________________

15 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 15 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 60
John Stuart Agnew

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet 
Euroopan tilastoille maatilatasolla ja 
säädetään rakenteellisten tietojen 
integroinnista tuotantomenetelmiä, 
maaseudun kehittämistoimia ja 
maatalouden ympäristönäkökohtia 
koskeviin tietoihin ja muihin asiaan 

Maatilojen rakennetta koskevien 
kyselytutkimusten ohjelma on lopetettava. 
Kumotaan asetus (EY) N:o 1166/20081a.
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liittyviin tietoihin.

________________

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1166/2008, annettu 
19 päivänä marraskuuta 2008, maatilojen 
rakennetutkimuksista ja maatalouden
tuotantomenetelmiä koskevasta 
tutkimuksesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 571/88 kumoamisesta (EUVL 
L 321, 1.12.2008, s. 14).

Or. en

Tarkistus 61
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’maatilalla’ tai ’tilalla’ yhtä teknistä 
ja taloudellista yksikköä, jolla on yksi 
hallinto ja joka harjoittaa taloudellista 
toimintaa maataloudessa joko ensisijaisena 
tai toissijaisena toimenaan unionin 
talousalueella asetuksen (EY) N:o 
1893/2006 mukaisesti ja kuuluu ryhmiin 
A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 tai 
ryhmän A.01.6 kohtaan ”maan 
säilyttäminen maatalouden ja ympäristön 
kannalta hyvässä kunnossa”. Luokan 
A.01.49 toiminnoista huomioon otetaan 
vain ”Puoliksi kesytettyjen tai muiden 
elävien eläinten kasvattaminen ja jalostus” 
(hyönteisten kasvatusta lukuun ottamatta) 
ja ”Mehiläishoito sekä hunajan ja 
mehiläisvahan tuotanto”;

a) ’maatilalla’ tai ’tilalla’ yhtä teknistä 
ja taloudellista yksikköä, jolla on yksi 
hallinto ja joka harjoittaa taloudellista 
toimintaa maataloudessa joko ensisijaisena 
tai toissijaisena toimenaan unionin 
talousalueella asetuksen (EY) N:o 
1893/2006 mukaisesti ja kuuluu ryhmiin 
A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 tai 
ryhmän A.01.6 kohtaan ”maan 
säilyttäminen maatalouden ja ympäristön 
kannalta hyvässä kunnossa”. Luokan 
A.01.49 toiminnoista huomioon otetaan 
vain ”Puoliksi kesytettyjen tai muiden 
elävien eläinten kasvattaminen ja jalostus” 
(hyönteisten kasvatusta lukuun ottamatta) 
ja ”Mehiläishoito sekä hunajan ja 
mehiläisvahan tuotanto”.
Monikansallisesti omistettujen, joko 
unionin sisällä, kahden tai useamman 
jäsenvaltion alueella tai unionin 
ulkopuolella sijaitsevien maatilojen 
erottamisen on oltava mahdollista.

Or. en
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Tarkistus 62
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’maatilalla’ tai ’tilalla’ yhtä 
teknistä ja taloudellista yksikköä, jolla on 
yksi hallinto ja joka harjoittaa taloudellista 
toimintaa maataloudessa joko ensisijaisena 
tai toissijaisena toimenaan unionin 
talousalueella asetuksen 
(EY) N:o 1893/2006 mukaisesti ja kuuluu 
ryhmiin A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, 
A.01.5 tai ryhmän A.01.6 kohtaan ”maan 
säilyttäminen maatalouden ja ympäristön 
kannalta hyvässä kunnossa”. Luokan 
A.01.49 toiminnoista huomioon otetaan 
vain ”Puoliksi kesytettyjen tai muiden 
elävien eläinten kasvattaminen ja jalostus” 
(hyönteisten kasvatusta lukuun ottamatta) 
ja ”Mehiläishoito sekä hunajan ja 
mehiläisvahan tuotanto”;

a) ’maatilalla’ yhtä teknistä ja 
taloudellista yksikköä, jolla on yksi 
hallinto ja joka harjoittaa taloudellista 
toimintaa maataloudessa joko ensisijaisena 
tai toissijaisena toimenaan unionin 
talousalueella asetuksen 
(EY) N:o 1893/2006 mukaisesti ja kuuluu 
ryhmiin A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, 
A.01.5 tai ryhmän A.01.6 kohtaan ”maan 
säilyttäminen maatalouden ja ympäristön 
kannalta hyvässä kunnossa”. Luokan 
A.01.49 toiminnoista huomioon otetaan 
vain ”Puoliksi kesytettyjen tai muiden 
elävien eläinten kasvattaminen ja jalostus” 
(hyönteisten kasvatusta lukuun ottamatta) 
ja ”Mehiläishoito sekä hunajan ja 
mehiläisvahan tuotanto”;

Or. fr

Perustelu

Ranskankielinen termi ”tila” viittaa vuokraviljelyn käsitteeseen, eikä sitä näin ollen ole syytä 
käyttää termin ”maatila” yhteydessä.

Tarkistus 63
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näiden vaatimusten täyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toimitettava edustavat 
tiedot maatiloista ja yhteismaan 

2. Näiden vaatimusten täyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toimitettava edustavat 
tiedot maatiloista ja yhteismaan 
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maatalousyksiköistä, jotka täyttävät 
vähintään yhden liitteessä II luetelluista 
aineellisista kynnysarvoista 
maatalousmaan koon tai eläinten 
lukumäärän osalta.

maatalousyksiköistä, jotka täyttävät 
vähintään yhden liitteessä II luetelluista 
aineellisista kynnysarvoista 
maatalousmaan koon tai eläinten 
lukumäärän osalta. Jäsenvaltiot eivät saa 
tietojen keräämisen yhteydessä ottaa 
käyttöön suhteettomia toimenpiteitä, 
kuten sakkoja, jotta toivottu tietojen 
edustavuus varmistettaisiin.

Or. nl

Tarkistus 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos 2 kohdassa täsmennetty 
pääasiallinen tutkimuskehikko ei edusta 
98:aa prosenttia käytössä olevasta 
maatalousmaasta eikä 98:aa prosenttia 
kotieläinyksiköistä, jäsenvaltioiden on 
laajennettava kehikkoa vahvistamalla 
2 kohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja 
alemmat kynnysarvot tai vahvistamalla 
uusia kynnysarvoja tai vahvistamalla nämä 
molemmat.

4. Jos 2 kohdassa täsmennetty 
pääasiallinen tutkimuskehikko ei edusta 
98:aa prosenttia käytössä olevasta 
maatalousmaasta eikä 98:aa prosenttia 
kotieläinyksiköistä, jäsenvaltiot voivat 
laajentaa kehikkoa vahvistamalla 
2 kohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja 
alemmat kynnysarvot tai vahvistamalla 
uusia kynnysarvoja tai vahvistamalla nämä 
molemmat.

Or. fr

Tarkistus 65
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla

Tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan, 
jotta voidaan tuntea paremmin 
maataloustoimintaan osallistuvien naisten 
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tilanne ja määritellä paremmin poliittiset 
toimenpiteet.

Or. es

Tarkistus 66
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä ja 
toimitettava liitteessä III luetellut 
olennaiset rakennetiedot, jäljempänä 
’olennaiset tiedot’, jotka liittyvät 3 artiklan 
2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin maatiloihin, 
tutkimuksen viitevuosilta 2020, 2023 ja 
2026. Olennaisten tietojen keruu 
viitevuodelta 2020 on toteutettava 
laskentana.

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä ja 
toimitettava liitteessä III luetellut 
olennaiset rakennetiedot, jäljempänä 
’olennaiset tiedot’, jotka liittyvät 3 artiklan 
2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin maatiloihin, 
tutkimuksen viitevuosilta 2020, 2023 ja 
2026. Olennaisten tietojen keruu 
viitevuodelta 2020 on toteutettava 
laskentana. Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän tarkastamat 
vuosittaiset tukihakemustiedot on myös 
katsottava tietolähteeksi.

Or. en

Perustelu

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä: YMP:n edunsaajien antamien 
tukihakemustietojen perusteella tietoja verrataan viitepinta-aloihin ja toisiinsa, jotta 
tarkastetaan käytettävät tiedot – ei pelkästään hakijoiden ilmoituksia.

Tarkistus 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
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YMP:n mukaisia tukimaksuja koskevat 
tiedot

Jäsenvaltioiden on Euroopan 
maatalouden tukirahaston ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston maksuja hallinnoivien 
elinten kautta kerättävä suorien tukien 
myöntämistä koskevista asiakirjoista 
hallinnolliset tiedot, jotta käytettyjä 
välineitä voidaan arvioida 
asianmukaisesti ja luoda lähtökohdat 
tuleville poliittisille päätöksille.

Euroopan maatalouden tukirahaston ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston maksuja hallinnoivien 
elinten on kussakin jäsenvaltiossa

a) laadittava tilastollinen analyysi 
maksuja koskevista tiedoista kokoamalla 
yhteen tiedot tukien määrästä, kyseessä 
olevasta viljelyalasta sekä kunkin alueen 
tuensaajien määrästä sovellettujen 
toimien ja saatujen tukien 
kokonaismäärän mukaan;

b) toimitettava kootut tulokset 
jäsenvaltioiden tilastopalveluille ja 
komissiolle.

Or. it

Perustelu

YMP:n mukaisia tukimaksuja koskevat tiedot ovat luotettava tilastolähde, jota käytetään 
nykyään vähän ja jonka hyödyntäminen aiheuttaisi vain vähän lisäkustannuksia.

Tarkistus 68
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedot kehikon laajentamisen 
piiriin kuuluvista tiloista voidaan kerätä 
otantatutkimuksilla. Tällöin jäsenvaltioiden 

2. Tiedot kehikon laajentamisen 
piiriin kuuluvista tiloista voidaan kerätä 
otantatutkimuksilla. Tällöin jäsenvaltioiden 
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on varmistettava, että painotetut 
tutkimustulokset ovat maatiloja kullakin 
alueella tilastollisesti edustavia ja että ne 
on suunniteltu täyttämään liitteessä V 
vahvistetut tarkkuusvaatimukset.

on varmistettava, että painotetut 
tutkimustulokset ovat maatiloja kullakin 
alueella tilastollisesti edustavia ja että ne 
on suunniteltu täyttämään liitteessä V 
vahvistetut tarkkuusvaatimukset. 
Jäsenvaltiot eivät saa tietojen keräämisen 
yhteydessä ottaa käyttöön suhteettomia 
toimenpiteitä, kuten sakkoja, jotta toivottu 
tietojen edustavuus varmistettaisiin.

Or. nl

Tarkistus 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komission teksti Tarkistus

a a) ”Naiset maataloustoiminnassa” -
moduuli vuosilta 2020, 2023 ja 2026; 

Or. es

Tarkistus 70
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komission teksti Tarkistus

a b) ”Maatilojen velkaantumisaste” -
moduuli vuosilta 2020 ja 2026;

Or. es

Tarkistus 71
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h a) maatilojen pääoman omistajuutta 
koskeva moduuli;

Or. en

Perustelu

Tarkoitetaan tilan pääoman omistajuutta.

Tarkistus 72
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) peltoon ja nurmeen, viljelmiin / 
monivuotisiin viljelykasveihin ja 
rakennuksiin jaetun käyttöomaisuuden 
omistajuutta koskeva moduuli.

Or. en

Tarkistus 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 16 artiklan 
mukaisesti liitteessä IV lueteltujen 
yksityiskohtaisten aiheiden muutoksista 
vuosina 2023 ja 2026. Harjoittaessaan tätä 
valtaa komission on varmistettava, että 
tällaisilla delegoiduilla säädöksillä ei 
aiheuteta merkittävää lisärasitetta tai -
kustannuksia jäsenvaltioille tai vastaajille 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 16 artiklan 
mukaisesti liitteessä IV lueteltujen 
yksityiskohtaisten aiheiden muutoksista 
vuosina 2023 ja 2026. Harjoittaessaan tätä 
valtaa komission on varmistettava, että 
tällaisilla delegoiduilla säädöksillä ei 
aiheuteta merkittävää lisärasitetta tai -
kustannuksia jäsenvaltioille tai vastaajille, 
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ja että enintään 25 prosenttia –
pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun –
liitteessä IV luetteluista yksityiskohtaisista 
aiheista kunkin moduulin osalta muutetaan 
delegoiduilla säädöksillä.

miltä osin sen on toimitettava täydelliset 
perustelut, ja että enintään 25 prosenttia –
pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun –
liitteessä IV luetteluista yksityiskohtaisista 
aiheista kunkin moduulin osalta muutetaan 
delegoiduilla säädöksillä.

Or. en

Tarkistus 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä toimitettavien 
kertaluonteisten tietojen täsmentämiseksi 
säätämällä seuraavista:

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä toimitettavien 
kertaluonteisten tietojen täsmentämiseksi, 
jos tällaiset tiedot katsotaan tarpeellisiksi,
säätämällä seuraavista:

Or. en

Tarkistus 75
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelo komissiolle (Eurostatille) 
toimitettavista ominaisuustiedoista, joissa 
on enintään 40 muuttujaa, ja vastaavista 
mittayksiköistä;

a) luettelo komissiolle (Eurostatille) 
toimitettavista ominaisuustiedoista, joissa 
on enintään 40 muuttujaa, ja vastaavista 
mittayksiköistä sekä syyt kyseisille 
tilastollisille lisätiedoille;

Or. en

Tarkistus 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen viimeistään 12 kuukautta ennen 
tutkimuksen viitevuoden alkua.

2. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen viimeistään 12 kuukautta ennen 
tutkimuksen viitevuoden alkua. 
Täytäntöönpanosäädösten valmistelussa 
on otettava huomioon maatiloille ja 
jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvat 
lisäkustannukset ja hallinnolliset rasitteet.

Or. en

Tarkistus 77
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Kaikkien muiden 
ominaisuustietojen osalta kunkin 
jäsenvaltion on vahvistettava tutkimuksen 
viitevuoteen kuuluva yhteinen viitepäivä.

f) Kaikkien muiden 
ominaisuustietojen osalta kunkin 
jäsenvaltion on vahvistettava tutkimuksen 
viitevuoteen kuuluva yhteinen viitepäivä. 
Sen on oltava yhdenmukainen hallinto- ja 
valvontajärjestelmän hakemukseen 
liittyvien pinta-alailmoitusten määräajan 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 78
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Komission on varmistettava, että 
tilastotietojen kokoamisessa ja 
julkaisemisessa noudatetaan samoja 
laatu- ja avoimuusstandardeja.

Or. en

Tarkistus 79
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission on varmistettava 
vastaanotettujen tietojen oikea-aikainen 
kokoaminen ja julkaiseminen. Tiedot on 
esitettävä tavalla, jossa asiaankuuluvat 
tilastot eritellään jäsenvaltioittain sekä 
yleisten suuntausten perusteella.

Or. en

Tarkistus 80
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Kootut tiedot ja tilastot on 
julkaistava ja asetettava sekä poliittisten 
päättäjien että suuren yleisön saataville 
avoimella tavalla.

Or. en
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Tarkistus 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Unioni voi antaa 9 artiklassa 
tarkoitettujen kertaluonteisten tietojen 
keruuta varten avustuksia asetuksen (EY) 
N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille 
ja muille kansallisille viranomaisille 
kertaluonteisten tietojen keruusta 
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. 
Tällaisen unionin rahoitusosuuden määrä 
saa olla enintään 90 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

6. Unionin on annettava 9 artiklassa 
tarkoitettujen kertaluonteisten tietojen 
keruuta varten avustuksia asetuksen (EY) 
N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille 
ja muille kansallisille viranomaisille 
kertaluonteisten tietojen keruusta 
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. 
Tällaisen unionin rahoitusosuuden määrä 
saa olla enintään 90 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan petostentorjuntavirasto 
OLAF voi suorittaa tutkimuksia, mukaan 
luettuna paikan päällä tehtävät 
tarkastukset ja todentamiset, talouden 
toimijoista, joita tällainen rahoitus koskee 
suoraan tai välillisesti, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 883/201322 sekä neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9623

menettelyjen mukaisesti selvittääkseen, 
onko avustussopimukseen tai -päätökseen 
taikka sopimukseen, johon on tämän 
asetuksen yhteydessä saatu rahoitusta 
suoraan tai välillisesti, liittynyt unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, 
lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

Poistetaan.
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__________________

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston 
(OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston 
asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 
kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

23 Neuvoston asetus (Euratom, 
EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 
marraskuuta 1996, komission paikan 
päällä suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien 
petosten ja muiden väärinkäytösten 
estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

Or. fr

Tarkistus 83
Georgios Epitideios

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä 
yhteistyösopimuksissa ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta seuraavissa 
avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä 
on nimenomaisesti annettava komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille 
valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia sekä 
paikalla suoritettavia todentamisia ja 
tarkastuksia.

4. Kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä 
yhteistyösopimuksissa ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta seuraavissa 
avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä 
on nimenomaisesti annettava komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille 
valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia sekä 
paikalla suoritettavia todentamisia ja 
tarkastuksia. Lisäksi komissio 
valtuutetaan varmistamaan, että 
kolmansien maiden kanssa tehdyissä 
sopimuksissa maatalous- ja eläintuotteista 
edellytetään, että maataloustuotteiden 
asianmukaisia viljelykäytäntöjä ja 
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eläinten terveellistä ruokavaliota 
valvotaan tarkasti ja että eläimiä ja niistä 
peräisin olevia tuotteita tarkastetaan. 
Tämä on tarpeen, jotta vältetään EU:n 
jäsenvaltioiden tuottajia haittaavat 
epäoikeudenmukaiset kilpailuolosuhteet. 

Or. el

Tarkistus 84
Michela Giuffrida

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 5 artiklan 6 kohdassa ja 
8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi […] päivästä 
[…][…] [Publications Office, please insert 
the exact date of entry into force].

2. Siirretään 5 artiklan 6 kohdassa ja 
8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi 
vuodeksi […] päivästä […][…] 
[Publications Office, please insert the exact 
date of entry into force].

Or. it

Perustelu

Euroopan komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä vain määrätyksi 
ajaksi.

Tarkistus 85
Georgios Epitideios

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 6 
kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 6 
kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron 
jäsenvaltion pyynnöstä. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
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Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. el

Tarkistus 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 ja 
5 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 
7 artiklan 1 kohdassa, 8 artiklan 
2 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdassa, 
13 artiklan 4 kohdassa ja 14 artiklan 
1 kohdassa säädetään, viittaus vuoden 
2020 kyselytutkimukseen korvataan 
Espanjan, Kreikan ja Portugalin osalta 
viittauksella vuoden 2019 
kyselytutkimukseen.

Or. es

Tarkistus 87
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kotieläinyksikkökertoimet – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti



PE606.020v01-00 38/51 AM\1127455FI.docx

FI

Tarkistus

Hevoseläimet Alle vuoden ikäiset 0,400

Vähintään vuoden mutta 
alle kahden vuoden 
ikäiset

0,700

Kahden vuoden ikäiset ja 
sitä vanhemmat

1,000

Or. en

Tarkistus 88
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kotieläinyksikkökertoimet – siipikarja – rivi 6 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Viiriäiset

Or. en

Tarkistus 89
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Luettelo aineellisista kynnysarvoista – rivi 1

Komission teksti

Käytössä oleva maatalousmaa 5 ha

Tarkistus

Käytössä oleva maatalousmaa 1 ha
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Or. en

Perustelu

Pienentämällä kynnysarvoa yhteen hehtaariin viljelymaan määrä kasvaa, sillä 
käyttöoikeuksilla ei estetä viljelytoimintaa. (Muulla kuin viljelytoiminnalla voidaan estää 
muutoin käytettävän maa-alan käyttö; tällä minimoitaisiin kyseinen riski.)

Tarkistus 90
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Luettelo aineellisista kynnysarvoista – rivi 2

Komission teksti

Pelto 2 ha

Tarkistus

Pelto 1 ha

Or. en

Perustelu

Pienentämällä kynnysarvoa yhteen hehtaariin viljelymaan määrä kasvaa, sillä 
käyttöoikeuksilla ei estetä viljelytoimintaa. (Muulla kuin viljelytoiminnalla voidaan estää 
muutoin käytettävän maa-alan käyttö; tällä minimoitaisiin kyseinen riski.)

Tarkistus 91
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Maatilan omistusmuoto – rivi -1 (uusi)

Komission teksti Tarkistus

On tehtävä ero seuraavien välillä:

– tuotantoyksikön omistajat 
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(maataloustuotantoyksikön pääoman 
jakautuminen)

– tuotantoyksikön omistajien ja 
maataloustyöntekijöiden (vakituiset ja 
muut työntekijät) välinen suhde

– tuotantoyksikön haltijoiden (omistajat) 
ja maan, rakennusten tai viljelmien 
omistajien sekä työntekijöiden (vakituiset 
ja muut työntekijät) välinen suhde

Or. fr

Tarkistus 92
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Maatilan omistusmuoto – rivi 9 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Haltija luokitellaan asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 50 artiklan 2 tai 3 kohdassa 
tarkoitetuksi nuoreksi viljelijäksi tai 
maataloustoimintansa aloittavaksi 
viljelijäksi

kyllä/ei

Or. en

Tarkistus 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Maatilan omistusmuoto – 1 luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti

Tarkistus

jos kyllä, kuuluko tila oikeudellisesti 
riippumattomista yksiköistä koostuvaan 
yhtymään?

kyllä/ei

Or. en

Perustelu

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksittäisiä maatiloja hallitsevien yhtymien määrä ja 
taloudellinen merkitys ovat jatkuvassa kasvussa. Tähän asti maataloustilastoista ei ole 
kuitenkaan käynyt ilmi, ovatko yksittäiset tilat osa tällaisia yhtiörakenteita. Olisi siis 
kerättävä tietoa, jossa erotetaan selvästi omistajat ja maatilojen toiminnasta vastaavat 
johtajat, jotta poliittiset päättäjät voisivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Tarkistus 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Maatilan omistusmuoto – 4 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

yhteisomistajilla? kyllä/ei

Or. es

Tarkistus 95
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Tilan johtaja – rivi 3 a (uusi)
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Komission teksti

Tarkistus

Vuosi, jona nimetty tilan johtajaksi Vuosi

Or. en

Tarkistus 96
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Käytössä olevan maatalousmaan 
hallintaoikeusmuoto (suhteessa haltijaan) – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Käytössä olevan maatalousmaan 
hallintaoikeusmuoto (suhteessa haltijaan)

Käytössä olevan maatalousmaan 
hallintaoikeusmuoto (suhteessa 
tuotantoyksikön haltijaan)

Or. fr

Tarkistus 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Käytössä olevan maatalousmaan 
hallintaoikeusmuoto (suhteessa haltijaan) – Vuokramaan viljely – 1 ja 2 luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti

Tarkistus

– jos maa on vuokrattu, kuka on 
maanomistaja?

Kyllä/ei
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– jos maa on vuokrattu, onko 
maanomistaja oikeushenkilö?

Kyllä/ei

Or. en

Perustelu

Maan omistusrakenteiden muutosten kartoittaminen on kiireellinen tehtävä aikana, jolloin 
maatalousmaasta on tulossa entistä enemmän muun kuin maatalousalan sijoittajien 
keinottelun ja reaaliomaisuuteen siirtymisen kohde. Sen ansiosta päätöstentekijät voivat 
seurata, missä määrin maatalousyhteisön tavoite maanomistuksen laajasta jakautumisesta on 
saavutettu.

Tarkistus 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Käytössä olevan maatalousmaan 
hallintaoikeusmuoto (suhteessa haltijaan)

Komission teksti

Käytössä olevan maatalousmaan hallintaoikeusmuoto 
(suhteessa haltijaan)

Oman maan viljely ha

Vuokramaan viljely ha

Osuusviljely tai muu ha

Yhteismaa ha

Tarkistus

Käytössä olevan maatalousmaan hallintaoikeusmuoto (suhteessa 
haltijaan)

Oman maan viljely ha

Vuokramaan viljely ha

Osuusviljely tai muu ha

Yhteismaa ha

Maan saatavuus

Lisää maata tarvitaan kyllä/ei

Lisää maata on mahdollisuus saada kyllä/ei
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Saatavilla olevan maan hinta

– Omistusviljely €/ha

– Vuokraviljely €/ha

– Yhteismaa €/ha

– Muut €/ha

Maankäytössä tapahtunut muutoksia viimeisten 12 
kuukauden aikana

kyllä/ei

Viljelymaata pakkolunastettu infrastruktuurien rakentamista 
varten viimeisten 12 kuukauden aikana

kyllä/ei

Or. es

Tarkistus 99
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Muu viljelymaa – rivi 2 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Vuoristo- tai ylänkömaa ha

Or. en

Tarkistus 100
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Nautaeläimet – rivi 10 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Puhvelilehmät päätä

Lypsypuhvelit päätä
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Muut kuin lypsypuhvelit päätä

Or. en

Tarkistus 101
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti

Tarkistus

Hevoseläimet päätä

Hevoseläimet, alle vuoden ikäiset päätä

Hevoseläimet, vähintään vuoden mutta 
alle kahden vuoden ikäiset

päätä

Urospuoliset hevoseläimet, 
vähintään vuoden mutta alle 
kahden vuoden ikäiset

päätä

Tammat, vähintään vuoden 
mutta alle kahden vuoden ikäiset

päätä

Hevoseläimet, kahden vuoden ikäiset ja 
sitä vanhemmat

päätä

Urospuoliset hevoseläimet, 
kahden vuoden ikäiset ja sitä 
vanhemmat

päätä

Tammat, kahden vuoden ikäiset 
ja sitä vanhemmat

päätä

Or. en

Tarkistus 102
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Siat

Komission teksti
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Siat päätä

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg päätä

Siitosemakot, joiden elopaino on 50 kg tai enemmän päätä

Muut siat päätä

Tarkistus

Siat päätä

Kesysiat

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg päätä

Siitosemakot, joiden elopaino on 50 kg tai enemmän päätä

Vapaasti laiduntavat 
siat (puolikesyt)

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg päätä

Siitosemakot, joiden elopaino on 50 kg tai enemmän päätä

Muut siat päätä

Or. en

Tarkistus 103
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Mehiläiset

Komission teksti

Mehiläiset pesät

Tarkistus

Mehiläiset mehiläisyhdyskunnat

Or. en

Tarkistus 104
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot, muualle luokittelemattomat – 1 a ja 
1 b rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Karjanhoito yhdistämissopimuksella kyllä/ei

Yhdistävä yritys

Or. es

Tarkistus 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Moduuli: Työvoima ja muu ansiotoiminta – aihe 1 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Toimintaan mukaan ottaminen 
/ sukupolvenvaihdos

Nuorten toimintaan mukaan ottaminen

Maaseudun kehittämistoimenpiteestä 
tuettu toimintaan mukaan ottaminen

Maatilan toiminnassa mukana pysyminen 
toimintaan mukaan ottamisen jälkeen 
(vuosina)

Or. es

Tarkistus 106
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
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Liite IV – Moduuli: Työvoima ja muu ansiotoiminta – aihe 3 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Työvoiman osallistuminen maatilan 
turvallisuuskoulutukseen

Or. en

Tarkistus 107
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Moduuli: Työvoima ja muu ansiotoiminta – aihe 8 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Maatilaan liittyvät onnettomuudet Vaaratilanteiden tyypit:

Vaaratilanteen vakavuus

Demografinen tausta

Or. en

Perustelu

Maatilojen turvallisuus on erittäin tärkeä aihe. Maatiloilla sattuvien onnettomuuksien määrä 
on liian suuri. Päätöksentekijät vaativat tarkkoja tietoja maatiloilla sattuvien 
onnettomuuksien syistä ja maatiloilla otettujen riskien laajuudesta pannakseen täytäntöön 
politiikkoja, joilla voidaan puuttua ongelmaan, josta aiheutuu erittäin suuret yhteiskunnalliset 
ja taloudelliset kustannukset.

Tarkistus 108
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
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Liite IV – Moduuli: Eläinsuojat ja lannankäsittely – Lantaan liittyvät tilat –
Yksityiskohtainen aihe 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Varotoimet

Or. en

Perustelu

Maatilojen turvallisuus on erittäin tärkeä aihe. Maatiloilla sattuvien onnettomuuksien määrä 
on liian suuri. Päätöksentekijät vaativat tarkkoja tietoja maatiloilla sattuvien 
onnettomuuksien syistä ja maatiloilla otettujen riskien laajuudesta pannakseen täytäntöön 
politiikkoja, joilla voidaan puuttua ongelmaan, josta aiheutuu erittäin suuret yhteiskunnalliset 
ja taloudelliset kustannukset.

Tarkistus 109
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Moduuli: Koneet ja laitteet – Koneet – Yksityiskohtainen aihe 5 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Varotoimet

Or. en

Perustelu

Maatilojen turvallisuus on erittäin tärkeä aihe. Maatiloilla sattuvien onnettomuuksien määrä 
on liian suuri. Päätöksentekijät vaativat tarkkoja tietoja maatiloilla sattuvien 
onnettomuuksien syistä ja maatiloilla otettujen riskien laajuudesta pannakseen täytäntöön 
politiikkoja, joilla voidaan puuttua ongelmaan, josta aiheutuu erittäin suuret yhteiskunnalliset 
ja taloudelliset kustannukset.

Tarkistus 110
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
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Liite IV – Moduuli: Koneet ja laitteet – Laitteet – Yksityiskohtainen aihe 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Varotoimet

Or. en

Perustelu

Maatilojen turvallisuus on erittäin tärkeä aihe. Maatiloilla sattuvien onnettomuuksien määrä 
on liian suuri. Päätöksentekijät vaativat tarkkoja tietoja maatiloilla sattuvien 
onnettomuuksien syistä ja maatiloilla otettujen riskien laajuudesta pannakseen täytäntöön 
politiikkoja, joilla voidaan puuttua ongelmaan, josta aiheutuu erittäin suuret yhteiskunnalliset 
ja taloudelliset kustannukset.

Tarkistus 111
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Moduuli 8 a (uusi): Naiset maataloustoiminnassa

Komission teksti

Tarkistus

Naiset maataloustoiminnassa Omistajuus Yksityinen/jaettu/yhteinen

Työvoimaan kuuluu 
perheenjäseniä (kyllä/ei)

Maa-alueet Omat/vuokratut/yhteiset 
maa-alueet

Maa-alueiden saatavuus

Ala

Tuki Määrä edeltävänä vuonna

Positiivisia toimia 
koskevan tuen saatavuus 
maataloustoiminnan 
edistämiseksi

Muiden tukien positiivisia 
toimia koskevat 
toimenpiteet
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Or. es

Tarkistus 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Moduuli 9 a (uusi): Maatilojen velkaantumisaste

Komission teksti

Tarkistus

Maatilojen velkaantumisaste Velkaantuneisu
us

Lainat kiinteiden varojen 
rahoittamiseksi (kyllä/ei) 
Korkotuki (kyllä/ei)

Lainat nettovarallisuuden 
rahoittamiseksi (kyllä/ei) 
Korkotuki (kyllä/ei)

Jälleenrahoitus edeltävänä 
vuonna

Or. es
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