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Tarkistus  148 

James Nicholson 

ECR-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 – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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 velvollisuudet sekä 

lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 

käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset ja 

muut kansallisessa lainsäädännössä 

vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 

hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset 

pakolliset vaatimukset on täsmennettävä 

ohjelmassa. 

Or. en 
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Tarkistus  149 

James Nicholson 

ECR-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 – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Maaseuturahaston tukea ei myönnetä 

asetuksen (EU) N:o .../... [DPR] 

III osaston 2 luvun mukaisiin 

sitoumuksiin. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/150 

Tarkistus  150 

James Nicholson 

ECR-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 

64 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio jakaa 

täytäntöönpanosäädöksellä 1 kohdassa 

tarkoitetut määrät vuosittain jäsenvaltioille 

2 kohdassa tarkoitetun määrän 

vähentämisen jälkeen ottaen huomioon 

asetuksen (EU) N:o DP/2012 14 artiklan 2 

kohdassa tarkoitetun varojen siirron. 

Vuosijakaumaa vahvistaessaan komissio 

ottaa huomioon 

4. Komissio jakaa 

täytäntöönpanosäädöksellä 1 kohdassa 

tarkoitetut määrät vuosittain jäsenvaltioille 

2 kohdassa tarkoitetun määrän 

vähentämisen jälkeen ottaen huomioon 

asetuksen (EU) N:o DP/2012 14 artiklan 2 

kohdassa tarkoitetun varojen siirron. 

Vuosijakaumaa vahvistaessaan komissio 

ottaa huomioon  

(a) 4 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 

liittyvät puolueettomat perusteet; ja 

(a) 4 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 

liittyvät puolueettomat perusteet.  

(b) aiemmat tulokset.  

Or. en 

 

 


