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6.3.2013 B7-0081/143 

Tarkistus  143 

Luis Manuel Capoulas Santos 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – m a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (m a) 'peltometsätaloudella' saman 

lohkon sisällä tai reunamilla olevien 

puiden ja viljeltävien kasvien tai 

laidunkasvien yhteistuotantoa; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/144 

Tarkistus  144 

Luis Manuel Capoulas Santos 

S&D-ryhmän puolesta 

Alyn Smith 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marit Paulsen 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Maatalouden ympäristö- ja 

ilmastotoimenpiteet 

Maatalouden ympäristö- ja 

ilmastotoimenpiteet 

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tämän 

toimenpiteen mukaista tukea kaikilla 

alueillaan kansallisten, alueellisten tai 

paikallisten erityistarpeidensa ja 

prioriteettiensa mukaisesti. Tämän 

toimenpiteen sisällyttäminen maaseudun 

kehittämisohjelmiin on pakollista.  

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tämän 

toimenpiteen mukaista tukea kaikilla 

alueillaan kansallisten, alueellisten tai 

paikallisten erityistarpeidensa ja 

prioriteettiensa mukaisesti. Tämä 

toimenpide on kohdennettava sellaisten 

maatalouskäytäntöjen säilyttämiseen ja 

tarvittaessa muuttamiseen, joiden 

vaikutus ympäristöön ja ilmastoon on 

myönteinen Sen sisällyttäminen 

maaseudun kehittämisohjelmiin on 

pakollista.  

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 

myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 

tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 

ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 

toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 

yksi tai useampi maatalousmaata koskeva 

maatalouden ympäristö- ja 

ilmastositoumus. Maatalouden ympäristö- 

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 

myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 

tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 

ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 

toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 

yksi tai useampi maatalousmaata tai 

maatalouskäyttöön soveltuvaa maata 

koskeva maatalouden ympäristö- ja 
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ja ilmastotukia voidaan myöntää myös 

muille maankäyttäjille tai muiden 

maankäyttäjien ryhmille, jos tämä on 

asianmukaisesti perusteltua 

ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.  

ilmastositoumus. Maatalouden 

ympäristöohjelmat on kohdennettava 

("edelläkävijä-periaatteen" mukaisesti) 

esimerkkeihin parhaista käytännöistä, 

jotka liittyvät maan ja vesien hoitoon, 

luonnon monimuotoisuuteen, ravinteiden 

kierrätykseen ja ekosysteemien 

säilyttämiseen, ja niissä on pantava 

etusijalle investoinnit näihin tekniikoihin 

Ohjelmilla pyritään levittämään parhaita 

käytäntöjä kaikkialle ohjelman 

toteuttamisalueelle. Ilmastohankkeilla 

voidaan pyrkiä parantamaan koko 

maatilan tai viljelyjärjestelmän kykyä 

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 

voidaan myöntää myös muille 

maankäyttäjille tai muiden maankäyttäjien 

ryhmille, jos tämä on asianmukaisesti 

perusteltua ympäristötavoitteiden 

saavuttamiseksi.  

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 

kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 

ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 

osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 

asiaa koskevat pakolliset 

toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 

(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 

mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 

velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 

kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 

vähimmäisvaatimukset ja muut 

kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 

asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset. 

Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 

täsmennettävä ohjelmassa.  

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 

kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 

ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 

osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 

asiaa koskevat pakolliset 

toimenpidevaatimukset ja kaikki asetuksen 

(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 

mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 

velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 

kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 

vähimmäisvaatimukset ja muut 

kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 

asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset. 

Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 

täsmennettävä ohjelmassa.  

4. Jäsenvaltioiden on pyrittävä tarjoamaan 

tämän toimenpiteen mukaisia tukitoimia 

toteuttaville henkilöille niiden 

toteuttamisen vaatimaa tietämystä ja tietoa, 

muun muassa antamalla sitoumukseen 

liittyvää asiantuntija-apua ja/tai asettamalla 

tämän toimenpiteen mukaisen tuen 

saamisen edellytykseksi asianmukaisen 

koulutuksen. 

4. Jäsenvaltioiden on pyrittävä tarjoamaan 

tämän toimenpiteen mukaisia tukitoimia 

toteuttaville henkilöille niiden 

toteuttamisen vaatimaa tietämystä ja tietoa, 

muun muassa antamalla sitoumukseen 

liittyvää asiantuntija-apua ja/tai asettamalla 

tämän toimenpiteen mukaisen tuen 

saamisen edellytykseksi asianmukaisen 

koulutuksen.  

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 

sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. 

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 

sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. 
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Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 

ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 

ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 

maaseudun kehittämisohjelmissaan 

tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 

kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 

voimassaolon jatkamisesta vuosittain 

ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.  

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 

ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 

ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 

maaseudun kehittämisohjelmissaan 

tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 

kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 

voimassaolon jatkamisesta vuosittain 

ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen. 

Jäsenvaltiot voivat maaseudun 

kehittämisohjelmissa säätää lyhyemmän 

kestoajan uusille sitoumuksille, jotka ovat 

välitöntä seurausta ensimmäisellä 

kaudella toteutetusta sitoumuksesta. 

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 

on katettava tehdyistä sitoumuksista 

tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 

tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 

Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 

transaktiokustannukset enintään 20 

prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 

ilmastositoumuksesta maksetusta 

palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 

viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus 

on enintään 30 prosenttia.  

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 

on katettava tehdyistä sitoumuksista 

tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 

tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 

Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 

transaktiokustannukset enintään 20 

prosenttiin asti maatalouden ympäristö- ja 

ilmastositoumuksesta maksetusta 

palkkiosta. Kun sitoumukset ovat osa 

kollektiivista toimintaa, prosenttiosuus on 

enintään 30 prosenttia.  

 Maaseuturahaston tukea ei myönnetä 

asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 

2 luvun mukaisiin sitoumuksiin. 

 6 a. Asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa, kun toimet koskevat 

ympäristönsuojelua, jäsenvaltiot voivat 

poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, 

myöntää tukea kiinteämääräisenä tai 

kertaluonteisena maksuna yksikköä kohti 

sitoumuksista, jotka koskevat alueiden 

kaupallisesta käytöstä luopumista. 

Tällainen tuki lasketaan koituneiden 

lisäkustannusten ja tulonmenetysten 

perusteella. 

7. Jäsenvaltiot voivat käyttää tuensaajia 

valitessaan 49 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä, jos tämä on 

tarpeen toimenpiteen tehokkaan 

soveltamisen varmistamiseksi.  

7. Jäsenvaltiot voivat käyttää tuensaajia 

valitessaan 49 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä, jos tämä on 

tarpeen toimenpiteen tehokkaan 

soveltamisen varmistamiseksi.  

8. Tuen enimmäismäärät vahvistetaan 

liitteessä I.  

8. Tuen enimmäismäärät vahvistetaan 

liitteessä I.  
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Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 

voida myöntää sitoumuksille, jotka 

kuuluvat luonnonmukaista maataloutta 

koskevan toimenpiteen soveltamisalaan.  

Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 

voida myöntää sitoumuksille, jotka 

kuuluvat luonnonmukaista maataloutta 

koskevan toimenpiteen soveltamisalaan.  

9. Tukea voidaan myöntää maatalouden 

geenivarojen säilyttämistä varten sellaisiin 

tukitoimiin, jotka eivät kuulu 1–8 kohdan 

mukaisten säännösten soveltamisalaan.  

9. Tukea voidaan myöntää maatalouden 

geenivarojen säilyttämistä, kehittämistä ja 

kestävää käyttöä varten sellaisiin 

tukitoimiin, jotka eivät kuulu 1–8 kohdan 

mukaisten säännösten soveltamisalaan.  

10. Siirretään komissiolle valta antaa 90 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat sitoumusten voimassaolon 

jatkamista vuosittain ensimmäisen kauden 

päättymisen jälkeen, kotieläintuotannon 

laajaperäistämiseen tai muunlaiseen 

kotieläinten hoitoon, lannoitteiden, 

kasvinsuojeluaineiden tai muiden 

tuotantopanosten käytön rajoittamiseen, 

sellaisten paikallisten rotujen 

kasvattamiseen, jotka ovat uhanalaisia 

kasvatuksesta luopumisen vuoksi, tai 

kasvien geenivarojen säilyttämiseen 

liittyviin sitoumuksiin sovellettavia 

edellytyksiä sekä 9 kohdan mukaisesti 

tukikelpoisten tukitoimien määrittelemistä.  

10. Siirretään komissiolle valta antaa 90 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat sitoumusten voimassaolon 

jatkamista vuosittain ensimmäisen kauden 

päättymisen jälkeen, kotieläintuotannon 

laajaperäistämiseen tai muunlaiseen 

kotieläinten hoitoon, lannoitteiden, 

kasvinsuojeluaineiden tai muiden 

tuotantopanosten käytön rajoittamiseen, 

sellaisten paikallisten rotujen 

kasvattamiseen, jotka ovat uhanalaisia 

kasvatuksesta luopumisen vuoksi, tai 

kasvien geenivarojen säilyttämiseen 

liittyviin sitoumuksiin sovellettavia 

edellytyksiä sekä 9 kohdan mukaisesti 

tukikelpoisten tukitoimien määrittelemistä.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/145 

Tarkistus  145 

Luis Manuel Capoulas Santos 

S&D-ryhmän puolesta 

Alyn Smith 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tukea myönnetään vain sitoumuksiin, 

jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 

HR/2012 VI osaston I luvun mukaisesti 

vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 

toimenpidevaatimukset, lannoitteiden ja 

kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 

vähimmäisvaatimukset ja muut 

kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 

asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset. 

Kaikki tällaiset vaatimukset on 

täsmennettävä ohjelmassa. 

2. Tukea myönnetään vain sitoumuksiin, 

jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 

HR/2012 VI osaston I luvun mukaisesti 

vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 

toimenpidevaatimukset, asetuksen (EU) 

N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 

mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 

velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 

kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 

vähimmäisvaatimukset ja muut 

kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 

asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset. 

Kaikki tällaiset vaatimukset on 

täsmennettävä ohjelmassa. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/146 

Tarkistus  146 

Luis Manuel Capoulas Santos 

S&D-ryhmän puolesta 

Alyn Smith 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Direktiiveihin 92/43/ETY ja 

2009/147/EY liittyvää tukea myönnetään 

viljelijöille vain, kun kyseessä ovat haitat, 

jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EU) 

N:o HR/2012 94 artiklassa ja liitteessä II 

vahvistetut hyvää maatalous- ja 

ympäristökuntoa koskevat vaatimukset 

ylittävien vaatimusten noudattamisesta. 

3. Direktiiveihin 92/43/ETY ja 

2009/147/EY liittyvää tukea myönnetään 

viljelijöille vain, kun kyseessä ovat haitat, 

jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EU) 

N:o HR/2012 94 artiklassa ja liitteessä II 

vahvistetut hyvää maatalous- ja 

ympäristökuntoa koskevat vaatimukset 

sekä asetuksen (EU) N:o DP/2012 III 

osaston 2 luvun mukaisesti vahvistetut 

asiaa koskevat velvollisuudet ylittävien 

vaatimusten noudattamisesta. Maaseudun 

kehittämisohjelmassa voidaan vahvistaa 

erityissäännöksiä tilanteissa, joissa 

kyseisen tilan velvollisuudet eivät vastaa 

mainittujen direktiivien tavoitteita. 

Or. en 

 

 


