
AD\1181813FI.docx PE630.523v04-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2018/0216(COD)

4.4.2019

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden 
yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden 
tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien 
(YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) 
N:o 1307/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Valmistelija (*):Giovanni La Via

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla



PE630.523v04-00 2/201 AD\1181813FI.docx

FI

PA_Legam



AD\1181813FI.docx 3/201 PE630.523v04-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Viime vuosina YMP:aa on uudistettu huomattavasti. Tämän vaiheen merkitys on ollut 
olennaisen tärkeä tärkeimmän eurooppalaisen politiikan tulevaisuuden muotoilun kannalta, 
mutta valitettavasti sen aikana ei ole pystytty käsittelemään asianmukaisesti tärkeimpiä 
tulevia haasteita. YMP:n on varmistettava yhteisön kannalta tärkeimmät julkishyödykkeet, 
joita ovat elintarviketurva ja kestävä kasvu, ja sen on tarjottava käytännön vastaus ympäristö- 
ja ilmastokriisiin. Näiden tavoitteiden takaamiseksi sen on tuettava asianmukaisesti 
viljelijöiden tuloja ja työllisyyden tasoa maatalousalalla erityisesti maaseudulla.

Tämän saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että YMP:n sama rahoitustaso säilytetään 
seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Brexitin ja muiden entistä vahvempaa tukea 
EU:n talousarviosta edellyttävien hätätapausten vuoksi valmistelija ymmärtää uusien 
toimintapolitiikkojen rahoittamisen välttämättömyyden, mutta tämä ei saisi haitata EU:n 
perinteistä yhteistä politiikkaa, jolle on vuosikymmenten aikana asetettu uusia ja haastavia 
tehtäviä.

Komission uudessa ehdotuksessa otetaan käyttöön uusi malli, joka perustuu yhdeksään 
tavoitteeseen ja jossa korostetaan ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä 
toimintatavoitteita. Valmistelija ehdottaa, että yhdeksästä tavoitteesta muutetaan kahta, jotta 
niistä saataisiin johdonmukaisempia voimassa olevan ympäristölainsäädännön kannalta. 
Ehdotuksessa määritellään uusi toimintatapa, jonka mukaisesti jäsenvaltioille sallitaan niiden 
strategisissa suunnitelmissa entistä suurempi joustavuus ja siirtyminen 
suoritusperusteisempaan toimintapolitiikkaan.

Vaikka valmistelija suhtautuukin myönteisesti uuteen tehostettuun ehdollisuuteen ja 
pakollisen ympäristöjärjestelmän mahdollisuuksiin, koska se voisi palkita niitä viljelijöitä, 
jotka edistävät konkreettisesti EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita sekä kansallisia 
tavoitteita, tämä uusi ehdotus jättää hänen mielestään jäsenvaltioille huomattavasti 
harkinnanvaraa resurssien käytön ja tavoitetason määrittelyn suhteen. Tämä voisi 
valitettavasti johtaa tilanteeseen, jossa harjoitetaan 27:ää maatalouspolitiikkaa, ja näin 
kadotetaan YMP:n yhteinen ”sielu”. Sen vuoksi valmistelija pyrkii vahvistamaan ehdotuksen 
yhteisiä näkökohtia siten, että perussäädökseen lisätään joitakin osia ja jäsenvaltioiden 
harkintavaltaa vähennetään. Valmistelija pitää tiettyä joustavuutta tietenkin myönteisenä ja 
toissijaisuusperiaatteen mukaisena, mutta jäsenvaltiot eivät saisi muotoilla maatalouden 
tulevaisuutta eri suuntiin ja kohdella viljelijöitä täysin eri tavoin, koska heidän työnsä ja 
toimensa ovat identtisiä.

Lisäksi uusi suoritusperusteinen YMP edellyttää vahvaa toimintakehystä, jonka avulla 
voidaan mahdollistaa asianmukainen arviointi ja politiikan suorituskyvyn seuranta kunkin 
jäsenvaltion asettamien erityistavoitteiden osalta. Tässä yhteydessä olisi toimittava hyvin 
varovoisesti, vältettävä porsaanreikiä ja varmistettava näin menoja ja tuloksia koskeva vahva 
tilivelvollisuus. 

Lisäksi ehdotuksessa esitetään jäsenvaltioille myös tietynasteista joustavuutta 
määrärahasiirtojen osalta. Enintään 15 prosenttia suorista tuista voidaan siirtää 
maaseuturahaston määrärahoihin ja päinvastoin ja korkeampi prosentti osuus voidaan siirtää 
ainoastaan ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin sellaisten tukitoimien osalta, joilla pyritään 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Valmistelija pitää tehokkaampana sitä, että 
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sallitaan määrärahasiirrot ainoastaan ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin.

Olisi aina pidettävä mielessä, että tulevaisuuden haasteena ei ole pelkästään turvallisten ja 
korkealaatuisten maataloustuotteiden entistä suurempien määrien tuottaminen vaan se, että 
tuotetaan tehokkaasti ja kestävästi ja samalla varmistetaan viljelijöiden kilpailukyky ja näin 
he saavat oikeudenmukaisen taloudellisen korvauksen ympäristöpalveluista, joita he tarjoavat 
yhteisölle. Tämän vuoksi valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että nuoret ovat huomion 
kohteena. Valmistelija katsoo, että nuorten on oltava YMP:n keskiössä vuoden 2020 jälkeen. 
Jos tämän suuntaisia toimia ei toteuteta ponnekkaammin, Euroopan maatalous – eikä yksin se 
– jää vaille tulevaisuutta.

Lopuksi valmistelija haluaisi korostaa, että parlamenttia kehotetaan tekemään päätös nyt, kun 
sen toimikausi on päättymässä. Ilmeisenä pyrkimyksenä on saada keskeneräinen 
lainsäädäntötyö päätökseen, tämä tärkeä säädös mukaan lukien, siitä huolimatta, että aikaa on 
rajoitetusti eikä ole olemassa tietoja siitä, paljonko uuden monivuotisen rahoituskehyksen 
puitteissa YMP:n käytössä on resursseja, kun otetaan huomioon, että neuvottelut ovat vielä 
käynnissä. Tällaisen toimintapolitiikan yksityiskohtien määrittely tietämättä käytettävissä 
olevien resurssien tarkkaa määrää ei ole helppo tehtävä. Tästä syystä vaikuttaa 
asianmukaiselta lykätä tämän asetuksen voimaantuloa vuoteen 2023, jotta voidaan siirtyä 
ongelmitta nykyisestä YMP:sta uuteen tulevaan malliin.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi, markkinasuuntautunut 
YMP, jolla edistetään maatalouden, 
metsätalouden ja maaseutualueiden 
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kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

uudenaikaistamista ja kestävyyttä, mukaan 
lukien taloudellinen, yhteiskunnallinen 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
kestävyys, sekä autetaan vähentämään 
unionin lainsäädännöstä tuensaajille 
aiheutuvan hallinnollisen taakan määrää. 
Uudella politiikalla olisi myös 
yksinkertaistettava menettelyjä 
tuensaajille, joiden olisi saatava riittävät 
tulot. Jotta YMP pystyy saavuttamaan 
nämä tavoitteet, on äärimmäisen tärkeää, 
että vuosien 2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä säilytetään sama 
rahoitustaso kuin kaudella 2014–2020.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) YMP:lla on myös jatkossa 
keskeinen rooli Euroopan unionin 
maaseutualueiden kehittämisessä, ja 
unionin kansalaisten omavaraisuus on 
pitkälti riippuvainen YMP:sta. Siksi on 
pyrittävä hillitsemään vaiheittain etenevää 
maataloustoiminnasta luopumista ja 
säilytettävä vahva ja riittävin 
määrärahoin varustettu YMP, jotta 
voidaan lievittää maaseutualueiden 
väestökatoa ja ottaa myös jatkossa 
huomioon ympäristöä, 
elintarviketurvallisuutta ja eläinten 
hyvinvointia koskevat kuluttajien 
vaatimukset. Kun otetaan huomioon 
lainsäädännön uusista vaatimuksista 
unionin tuottajille aiheutuvat haasteet ja 
korkeammalle asetetut ympäristötavoitteet 
sekä nykyinen tilanne, jossa hinnat 
vaihtelevat ja unionin rajat ovat 
avoimemmat kolmansista maista peräisin 
olevalle tuonnille, on aiheellista säilyttää 
YMP:lle osoitetut määrärahat vähintään 
samalla tasolla kuin kaudella 2014–2020. 
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
erityisesti lopullisten tuensaajien 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajemman 
soveltamisen, samalla kun varmistetaan, 
ettei YMP:n yhtenäisyyttä heikennetä, 
olisi mahdollistettava se, että paikalliset 
olosuhteet ja paikalliset tarpeet voidaan 
ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Perustelu

Yksinkertaistaminen on toteutettava viljelijöiden hyväksi samalla, kun säilytetään yhteinen 
politiikka.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale



AD\1181813FI.docx 7/201 PE630.523v04-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut jäsenvaltioille 
tiettyjä vaikeuksia ottaa huomioon omat 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
erityispiirteensä. Jäsenvaltioille olisi tämän 
vuoksi annettava joustovaraa vahvistaa 
tietyt määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 
osatekijät (’kehysmääritelmät’).

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut jäsenvaltioille 
tiettyjä vaikeuksia ottaa huomioon omat 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
erityispiirteensä. Jäsenvaltioille olisi tämän 
vuoksi annettava tiettyäjoustovaraa 
vahvistaa tietyt määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 
osatekijät (’kehysmääritelmät’).

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava jonkin verran joustovaraa toimenpiteiden toteuttamisessa, mutta se 
ei saa vaarantaa politiikan yhtenäisyyttä. YMP:n on perustuttava EY:n yhteisiin sääntöihin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää yhteiset unionin laajuiset 
osatekijät ja näin varmistaa jäsenvaltioiden 
päätösten vertailtavuus ja eurooppalaisten 
viljelijöiden yhdenvertainen kohtelu, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa ja perinteisten 
käytäntöjensä mukaisesti. Peltoalan 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat kattaa eri 



PE630.523v04-00 8/201 AD\1181813FI.docx

FI

pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

tuotantomuotoja, kuten peltometsäviljely ja 
peltoalat, joilla on pensaita ja puita, ja 
siten, että mukana on oltava kesantoaloja 
tukitoimien tuotannosta irrotetun luonteen 
varmistamiseksi. Pysyvien viljelykasvien 
kehysmääritelmän olisi sisällettävä sekä 
alat, joita käytetään tosiasiallisesti 
tuotantoon että alat, joita ei käytetä 
tosiasiallisesti tuotantoon, kuten myös 
taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu, 
jotka jäsenvaltioiden on määriteltävä. 
Pysyvän nurmen kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
määritellä lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat toimia pölyttäjien 
medenkeruualueina tai tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

Perustelu

Pysyvän nurmen suojelu tietyillä alueilla on riippuvaista perinteisistä käytännöistä. Monet 
vähän tuotantopanoksia vaativat pysyvät nurmet ovat pölyttäjien kannalta merkittäviä alueita.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -ohjelmasta 
ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla.

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -ohjelmasta 
ja maatalouden tuottavuutta ja ympäristön 
kestävyyttä käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat suoraan 
myönteisesti vaikuttaviin innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville ja maatalousalan kestävyyttä 
edistäville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta sukupolvenvaihdosta 
koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan 
varmistaa yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava 
unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät.

(10) Jotta ratkaisevan tärkeän 
sukupolvenvaihdosta koskevan tavoitteen 
yhteydessä voidaan varmistaa yhtenäisyys 
suorien tukien tukitoimityyppien ja 
maaseudun kehittämisen tukitoimityyppien 
välillä, nuorelle viljelijälle olisi 
vahvistettava unionin tasolla 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
laaja-alaiset osatekijät. Määritelmä ei saa 
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olla rajoittava, jotta helpotetaan uusien 
tulokkaiden pääsyä maatalousalalle, ja 
sen on kuvastettava paikallisia 
realiteetteja jäsenvaltioissa.

Perustelu

Aikaisemmat aiheeseen liittyvät tukijärjestelmät olivat liian rajoittavia ja sulkivat nuoria 
viljelijöitä tuen ulkopuolelle.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On ehdottoman tärkeää Euroopan 
ja koko maailman tulevaisuuden 
kannalta, että unioni aloittaa viipymättä 
maataloustuen asteittaisen 
lakkauttamisen sellaisten viljelijöiden 
osalta, joiden toiminta ei ole ympäristön 
ja ilmaston kannalta kestävää.

Perustelu

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 
artiklalla vahvistettujen YMP:n 
tavoitteiden huomioon ottamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että unioni vastaa 
asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa, on 
aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka 
heijastavat komission tiedonannossa Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä 
suuntaviivoja. Unionin tasolla olisi 
määriteltävä tarkemmin joukko 
erityistavoitteita, joita jäsenvaltiot 
soveltavat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan. Samalla kun 
vaikutustenarvioinnin mukaisesti 
säilytetään tasapaino kestävän kehityksen 
eri ulottuvuuksien välillä, näiden 
erityistavoitteiden avulla olisi muunnettava 
YMP:n yleistavoitteet konkreettisemmiksi 
toimintalinjoiksi ja otettava huomioon 
asiaa koskeva unionin lainsäädäntö 
erityisesti ilmaston, energian ja ympäristön 
osalta.

(11) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 
artiklalla vahvistettujen YMP:n 
tavoitteiden huomioon ottamiseksi YMP:n 
yhtenäisyyttä suojellen ja sen 
varmistamiseksi, että unioni vastaa 
asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa ja 
kansainvälisistä sitoumuksistaan, on 
aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka 
heijastavat komission tiedonannossa Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä 
suuntaviivoja. Unionin tasolla olisi 
määriteltävä tarkemmin joukko 
erityistavoitteita, joita jäsenvaltiot 
soveltavat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan. Tasapainon 
säilyttämiseksi kestävän kehityksen eri 
ulottuvuuksien välillä, samalla kun 
säilytetään tasa-arvon ja 
oikeudenmukaisuuden periaatteet, 
jäsenvaltioita olisi vaadittava 
toteuttamaan toimia kaikkien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden 
erityistavoitteiden avulla olisi muunnettava 
YMP:n yleistavoitteet konkreettisemmiksi 
toimintalinjoiksi ja otettava huomioon 
asiaa koskeva unionin lainsäädäntö 
erityisesti ilmaston, energian, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristön osalta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 

(12) Agroekologisemmassa, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja agroekologisiin 
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sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

käytäntöihin sekä parantaa puolueettoman, 
luotettavan, merkityksellisen ja uuden 
tiedon asettamista saataville ja sen 
jakamista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 
artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 
artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi 
noudatettava YMP:n 
strategiasuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Jäsenvaltioiden ja 
komission olisi pyrittävä poistamaan 
epätasa-arvoa, edistämään naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 
huomioon sukupuolinäkökohdat sekä 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei pitäisi 
tukea toimia, joilla edistetään erottelua, 
syrjintää tai ulkopuolelle sulkemista. 
Rahastojen tavoitteisiin pyrittäessä olisi 
otettava huomioon kestävä kehitys ja 
Århusin yleissopimus sekä se, että unioni 
edistää ympäristön laadun säilyttämistä, 
suojelua ja parantamista ja 
ilmastonmuutoksen torjuntaa SEUT-
sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 
kohdan mukaisesti ja saastuttaja maksaa -
periaatetta noudattaen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 b) Täytäntöönpanomalli ei saisi 
johtaa tilanteeseen, jossa harjoitetaan 
27:ää erilaista kansallista 
maatalouspolitiikkaa ja vaarannetaan 
YMP:n yhteinen henki ja aiheutetaan 
häiriöitä. Siinä olisi jätettävä 
jäsenvaltioille tiettyä joustovaraa vahvan 
yhteisen sääntelykehyksen puitteissa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Älykkään ja kestävän 
maatalousalan edistämiseksi suorat tuet 
säilyvät järjestelmän olennaisena 
osatekijänä, jolla viljelijöille taataan 
oikeudenmukainen tulotuki. Jotta viljelijät 
saisivat paremman palkkion markkinoilta, 
on myös tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

(14) Älykkään ja kestävän 
maatalousalan edistämiseksi suorat tuet 
säilyvät järjestelmän olennaisena 
osatekijänä, jolla viljelijöille taataan 
oikeudenmukainen tulotuki painottaen 
erityisesti ympäristön, ilmaston ja eläinten 
hyvinvoinnin sekä kilpailukyvyn 
edistämisen hyväksi myönnettäviä 
kohdennettuja tukia. Jotta viljelijät 
saisivat paremman palkkion markkinoilta, 
on myös tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon. 
Yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 
kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen, 
olisi kiinnitettävä huomiota viljelijöille 
edullisella tavalla.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Ottaen huomioon, että komission (15) Ottaen huomioon, että komission 
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tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus peräänkuulutetaan 
markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, 
markkinariski, ilmastonmuutos ja siihen 
liittyvien äärimmäisten sääilmiöiden 
esiintymistiheys ja vakavuus sekä terveys- 
ja kasvinsuojeluun liittyvät kriisit voivat 
aiheuttaa hintojen heilahtelun riskejä ja 
kasvattaa tuloihin kohdistuvia paineita. 
Vaikka viljelijät ovatkin viime kädessä itse 
vastuussa tilakohtaisten strategioidensa 
suunnittelusta, olisi perustettava vahva 
kehys asianmukaisen riskinhallinnan 
varmistamiseksi. Jäsenvaltiot ja viljelijät 
voivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
käyttää valmiuksien kehittämisessä unionin 
tason riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät 
saavat käyttöönsä riittäviä rahoitusvälineitä 
investointeihin sekä pääsyn 
käyttöpääomaan, koulutukseen, 
tietämyksen siirtoon ja neuvontaan.

tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus peräänkuulutetaan 
markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, 
markkinariski, 
vastavuoroisuuslausekkeiden 
puuttuminen kolmansien maiden kanssa 
tehdyistä kauppasopimuksista, 
ilmastonmuutos ja siihen liittyvien 
äärimmäisten sääilmiöiden 
esiintymistiheys ja vakavuus sekä terveys- 
ja kasvinsuojeluun liittyvät kriisit voivat 
aiheuttaa hintojen heilahtelun riskejä ja 
kasvattaa tuloihin kohdistuvia paineita. 
Vaikka viljelijät ovatkin viime kädessä itse 
vastuussa tilakohtaisten strategioidensa 
suunnittelusta ja tilojensa selviytymiskyvyn 
parantamisesta, olisi perustettava vahva 
kehys asianmukaisen riskinhallinnan 
varmistamiseksi. Jäsenvaltiot ja viljelijät 
voivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
käyttää valmiuksien kehittämisessä unionin 
tason riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät 
saavat käyttöönsä riittäviä rahoitusvälineitä 
investointeihin sekä pääsyn 
käyttöpääomaan, koulutukseen, 
tietämyksen siirtoon ja neuvontaan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ympäristönhoidon ja 
ilmastotoimien tukeminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 
maa- ja metsätalouspolitiikassa. YMP:n 
arkkitehtuuria olisi sen vuoksi rakennettava 
kunnianhimoisemmaksi näiden tavoitteiden 
suhteen. Ympäristön pilaantumisen ja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
toteutettavien toimien olisi 
täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava 
tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 
artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava 

(16) Ympäristönsuojelun, luonnon 
monimuotoisuuden ja 
maatalousjärjestelmän geneettisen 
monimuotoisuuden ja ilmastotoimien 
tukeminen ja edistäminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 
maa- ja metsätalouspolitiikassa. YMP:n 
arkkitehtuuria olisi sen vuoksi rakennettava 
kunnianhimoisemmaksi näiden tavoitteiden 
suhteen. Ympäristön pilaantumisen ja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
toteutettavien toimien olisi 
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olevan tulosvelvoite. täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava 
tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 
artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava 
olevan tulosvelvoite.

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
liityntäverkkoihin, infrastruktuuriin ja 
peruspalveluihin tehtyjen investointien 
vähyydestä ja nuorten maaltamuutosta, on 
olennaisen tärkeää vahvistaa näiden 
alueiden sosioekonomista rakennetta Cork 
2.0. -julistuksen mukaisesti erityisesti 
luomalla työpaikkoja ja tekemällä 
sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla 
maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua, 
edistämällä sosiaalista osallisuutta ja 
sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten tiedonannossa 
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 
todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, 
kuten uusiutuva energia, nouseva 
biotalous, kiertotalous ja ekomatkailu, 
voivat tarjota maaseutualueille hyvää 
kasvu- ja työllistämispotentiaalia. Tässä 
yhteydessä rahoitusvälineillä ja InvestEU-
takuun käytöllä voi olla ratkaiseva rooli 
rahoituksen saannin varmistamisessa sekä 
maatilojen ja yritysten kasvukapasiteetin 
edistämisessä. Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti 
maassa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja 
taloudellista kotoutumista varsinkin 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
liityntäverkkoihin, infrastruktuuriin ja 
peruspalveluihin tehtyjen investointien 
vähyydestä ja nuorten maaltamuutosta, on 
olennaisen tärkeää vahvistaa näiden 
alueiden sosioekonomista rakennetta Cork 
2.0. -julistuksen mukaisesti erityisesti 
luomalla työpaikkoja ja tekemällä 
sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla 
maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua, 
edistämällä sosiaalista osallisuutta, 
sukupolvenvaihdoksia ja naisten 
suurempaa osallistumista maaseudun 
elinkeinoelämään sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten tiedonannossa 
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 
todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, 
kuten uusiutuva energia, nouseva 
biotalous, kiertotalous ja ekomatkailu, 
voivat tarjota maaseutualueille hyvää 
kasvu- ja työllistämispotentiaalia suojellen 
samalla luonnonvaroja. Tässä yhteydessä 
rahoitusvälineillä ja InvestEU-takuun 
käytöllä voi olla ratkaiseva rooli 
rahoituksen saannin varmistamisessa sekä 
maatilojen ja yritysten kasvukapasiteetin 
edistämisessä. Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti 
maassa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja 
taloudellista kotoutumista varsinkin 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) YMP:lla olisi edelleen 
varmistettava elintarviketurva, mikä olisi 
katsottavan tarkoittavan mahdollisuutta 
saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa 
ruokaa kaikkina aikoina. Lisäksi YMP:lla 
olisi autettava unionin maataloutta 
vastaamaan uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, jotka liittyvät ravintoon ja 
terveyteen, mukaan lukien kestävä 
maataloustuotanto, terveellisempi ravinto, 
elintarvikejäte ja eläinten hyvinvointi. 
YMP:n olisi jatkossakin edistettävä 
tuotantoa, jolla on erityisiä ja arvokkaita 
ominaisuuksia, ja samalla olisi autettava 
viljelijöitä mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien ja kuluttajien 
vaatimusten mukaisesti.

(17) YMP:lla olisi edelleen 
varmistettava elintarviketurva, mikä olisi 
katsottavan tarkoittavan mahdollisuutta 
saada riittävästi turvallista, terveellistä ja 
ravitsevaa ruokaa kaikkina aikoina. Lisäksi 
YMP:lla olisi autettava unionin 
maataloutta vastaamaan uusiin 
yhteiskunnan vaatimuksiin, jotka liittyvät 
ravintoon ja terveyteen, mukaan lukien 
kestävä maataloustuotanto, terveellisempi 
ravinto, elintarvikejäte ja eläinten 
hyvinvointi. YMP:n olisi jatkossakin 
edistettävä kestävää tuotantoa, jolla on 
erityisiä ja arvokkaita ominaisuuksia, ja 
samalla olisi autettava viljelijöitä 
mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien ja kuluttajien 
vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
olisi siirryttävä Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ja Pariisin 
sopimuksessa tehtyjen sitoumusten, 
International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for 
Development -arviointiraportissa 
esitettyjen johtopäätösten sekä YK:n 
erityisraportoijan antamien oikeutta 
ruokaan koskevien suositusten mukaisesti 
kestävään eurooppalaiseen elintarvike- ja 
maatalousjärjestelmään. Tämän siirtymän 
toimintamallissa olisi keskityttävä 
edistämään monipuolisia, kestäviä ja 
kestokykyisiä maatalouskäytäntöjä, jotka 
auttavat suojelemaan ja parantamaan 
luonnonvaroja ja vahvistamaan 
ekosysteemejä ja jotka edistävät 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
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ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
mukauttamalla karjankasvatusta 
ympäristön kantokykyyn, minimoimalla 
riippuvuutta sellaisista panoksista, jotka 
eivät ole kestäviä, mukaan lukien 
fossiiliset energianlähteet, ja 
parantamalla asteittain luonnon 
monimuotoisuutta ja maaperän laatua.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Vaikka rokotuksia pidetään 
mikrobilääkeresistenssin torjumista 
koskevassa yhteinen terveys -
toimintasuunnitelmassa 
kustannustehokkaana 
kansanterveydellisenä keinona 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, 
diagnosoinnin, antimikrobisten 
vaihtoehtojen ja rokotusten suhteellisen 
suuret kustannukset tavanomaisiin 
antibiootteihin verrattuna ovat este 
eläinten rokotusmäärien lisäämiselle.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) YMP:n ympäristötavoitteiden ja 
elintarviketurvallisuuden lisäämistä 
koskevien yhteiskunnan vaatimusten 
täyttämiseksi olisi edistettävä sellaisten 
lannoitevalmisteiden käyttöä, joiden 
raskasmetallipitoisuus on hyvin pieni.

Perustelu

Hiljattain hyväksytty EU:n lannoiteasetus asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja N:o 1107/2009 
muuttamisesta sisältää useita säännöksiä pakkausmerkinnöistä, jotka koskevat erityisesti 
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fosfaattilannoitteiden sisältämiä raskasmetalleja, kuten kadmiumia ja arsenikkia. Merkintöjen 
ansiosta viljelijät saavat tarkan tiedon käyttämiensä lannoitevalmisteiden sisältämien 
vierasaineiden määrästä. Näiden merkintäsäännösten pitäisi edistää kestävämpää 
maataloutta YMP:n viherryttämistavoitteiden mukaisesti ja korkealaatuisten standardien 
edistämiseksi EU:ssa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen täysimääräisenä 
tuensaajien on noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
perusvaatimuksia. Perusvaatimukset ovat 
virtaviivaistettu luettelo lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista (SMR) ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista (GAEC). Näissä 
perusvaatimuksissa otetaan paremmin 
huomioon ympäristö- ja ilmastohaasteet ja 
YMP:n uusi ympäristöarkkitehtuuri, jolloin 
saavutetaan aiempaa kunnianhimoisemmat 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet, kuten 
komissio ilmoitti tiedonannossaan Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus ja 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Ehdollisuuden tarkoituksena on edistää 
kestävää maataloutta tekemällä tuensaajat 
tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada YMP 
vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 
yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien tavoitteiden kanssa parannetaan. 
Ehdollisuuden olisi sisällyttävä olennaisesti 

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen täysimääräisenä 
tuensaajien on noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
perusvaatimuksia. Perusvaatimukset ovat 
virtaviivaistettu luettelo lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista (SMR) ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista (GAEC). Näissä 
perusvaatimuksissa otetaan paremmin 
huomioon ympäristö- ja ilmastohaasteet ja 
YMP:n uusi ympäristöarkkitehtuuri, jolloin 
saavutetaan aiempaa kunnianhimoisemmat 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet, kuten 
komissio ilmoitti tiedonannossaan Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus ja 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Ehdollisuuden tarkoituksena on edistää 
kestävää maataloutta tekemällä tuensaajat 
tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Näiden vaatimusten täyttämisestä olisi 
myös maksettava asianmukainen korvaus 
tuensaajille. Pyrkimyksenä on myös saada 
YMP vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 
yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
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yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin osana 
kunnianhimoisempien ympäristö- ja 
ilmastositoumusten perusskenaariota, ja 
ehdollisuutta olisi sovellettava kattavasti 
kaikkialla unionissa. Jos viljelijät eivät 
täytä näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten soveltaminen 
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

koskevien tavoitteiden kanssa parannetaan. 
Ehdollisuuden olisi sisällyttävä olennaisesti 
yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin osana 
kunnianhimoisempien ympäristö- ja 
ilmastositoumusten perusskenaariota, ja 
ehdollisuutta olisi sovellettava kattavasti 
kaikkialla unionissa. Jos viljelijät eivät 
täytä näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten soveltaminen 
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset (GAEC) 
sisältävällä kehyksellä edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
vesihuoltoon liittyvien haasteiden 
ratkaisemista, maaperän suojelua ja laatua 
sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua 
ja laatua. Kehystä on parannettava, jotta 
voidaan ottaa huomioon erityisesti suorien 
tukien viherryttämisvaatimusten mukaiset 
vuoteen 2020 saakka sovellettavat 
käytännöt, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen sekä tarve parantaa 
maatilojen kestävyyttä, erityisesti 
ravinnehuoltoa. On syytä huomata, että 
jokainen hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus edistää useita 
tavoitteita. Kehyksen panemiseksi 
täytäntöön jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä jokaisen unionin tasolla 
vahvistetun vaatimuksen osalta kansallinen 
vaatimus, jossa otetaan huomioon kyseisen 
alueen erityispiirteet, mukaan lukien 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, nykyiset 

(22) Maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset (GAEC) 
sisältävällä kehyksellä edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
vesihuoltoon liittyvien haasteiden 
ratkaisemista, maaperän suojelua ja laatua 
sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua 
ja laatua. Kehystä on parannettava, jotta 
voidaan ottaa huomioon erityisesti suorien 
tukien viherryttämisvaatimusten mukaiset 
vuoteen 2020 saakka sovellettavat 
käytännöt, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen sekä tarve parantaa 
maatilojen kestävyyttä, erityisesti 
ravinnehuoltoa, ja vähentää kemiallisten 
tuotantopanosten käyttöä. On syytä 
huomata, että jokainen hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus edistää useita 
tavoitteita. Kehyksen panemiseksi 
täytäntöön jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä jokaisen unionin tasolla 
vahvistetun vaatimuksen osalta kansallinen 
vaatimus, jossa otetaan huomioon kyseisen 
alueen erityispiirteet, mukaan lukien 
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viljelyolosuhteet, maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt ja tilarakenteet. 
Jäsenvaltiot myös voivat hyvää maatalous- 
ja ympäristökuntoa koskevan kehyksen 
ympäristö- ja ilmastotoimien 
tuloksellisuuden parantamiseksi määritellä 
muita kansallisia vaatimuksia, jotka 
liittyvät liitteessä II vahvistettuihin 
tärkeimpiin tavoitteisiin. Maatilojen 
maataloudellisen suorituskyvyn ja 
ympäristönsuojelun tason tukemiseksi 
osana hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevaa kehystä otetaan 
käyttöön ravinnehuoltosuunnitelmia, 
jotka jäsenvaltiot saattavat yksittäisten 
viljelijöiden käyttöön tähän tarkoitukseen 
suunnitellun maatilojen kestävää hoitoa 
koskevan sähköisen välineen avulla. 
Välineen olisi tarjottava tukea tilalla 
tehtäviin päätöksiin, alkaen ravinnehuollon 
vähimmäistoiminnoista. Laajan 
yhteentoimivuuden ja modulaarisuuden 
turvin olisi myös voitava lisätä muita 
sähköisiä maatilasovelluksia ja sähköisen 
hallinnoinnin sovelluksia. Jotta voidaan 
varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset 
viljelijöiden kesken ja koko unionin 
tasolla, komissio voi tukea jäsenvaltioita 
välineen suunnittelussa ja tarvittavien 
tietojen tallennus- ja käsittelypalveluissa.

maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, nykyiset 
viljelyolosuhteet, maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt ja tilarakenteet. 
Jäsenvaltiot myös voivat hyvää maatalous- 
ja ympäristökuntoa koskevan kehyksen 
ympäristö- ja ilmastotoimien 
tuloksellisuuden parantamiseksi määritellä 
muita kansallisia vaatimuksia, jotka 
liittyvät liitteessä II vahvistettuihin 
tärkeimpiin tavoitteisiin. Maatilojen 
maataloudellisen suorituskyvyn ja 
ympäristönsuojelun tason tukemiseksi 
osana hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevaa kehystä otetaan 
käyttöön ravinteiden ja tuotantopanosten 
vähentämisen hallinnointisuunnitelmia, 
jotka jäsenvaltiot saattavat yksittäisten 
viljelijöiden käyttöön tähän tarkoitukseen 
suunnitellun maatilojen kestävää hoitoa 
koskevan sähköisen välineen avulla. 
Ravinnehuoltosuunnitelman käytössä 
olisi otettava huomioon tilan koko ja 
merkittävyys. Välineen olisi tarjottava 
tukea tilalla tehtäviin päätöksiin, alkaen 
ravinnehuollon ja tuotantopanosten 
vähentämisen vähimmäistoiminnoista, ja 
parannettava maaperän laatua. Laajan 
yhteentoimivuuden ja modulaarisuuden 
turvin olisi myös voitava lisätä muita 
sähköisiä maatilasovelluksia ja sähköisen 
hallinnoinnin sovelluksia. Jotta voidaan 
varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset 
viljelijöiden kesken ja koko unionin 
tasolla, komissio voi tukea jäsenvaltioita 
välineen suunnittelussa ja tarvittavien 
tietojen tallennus- ja käsittelypalveluissa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Vaikka maatalousmuovituotteiden 
prosenttiosuus käytetyn muovin ja 
tuotetun muovijätteen kokonaismäärästä 
on pieni, niiden käyttö on 
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maantieteellisesti keskittynyttä. Lisäksi 
maatalousmuovituotteiden luokissa 
koostumus on hyvin homogeeninen, 
minkä vuoksi jätevirta on kierrättäjän 
kannalta arvokasta. YMP:n 
strategiasuunnitelmia koskevassa 
ehdotuksessa olisi käsiteltävä 
maatalousmuovien ongelmaa, ja 
Euroopan komission olisi tarvittaessa 
otettava käyttöön muovijätteeseen 
sovellettava viljelymaan hyvää 
maataloutta ja ympäristöä koskeva 
GAEC-vaatimus uutena osana 
vahvempaa ehdollisuutta väliarvioinnissa 
vuoteen 2023 mennessä. Täydentäviä 
ehtoja koskevan uuden vaatimuksen 
mukaan viljelijöiden olisi käytettävä 
valtuutettua jätehuoltoyritystä muovin 
keräämiseen ja kierrätykseen ja 
osoitettava, että muovijäte on käsitelty 
asianmukaisesti.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla ja taata 
viljelijöiden tasavertainen kohtelu. Jotta 
varmistettaisiin, että ehdollisuutta 
koskevilla säännöillä parannetaan 
johdonmukaisesti politiikan kestävyyttä, 
lakisääteisten hoitovaatimusten olisi 
katettava ympäristöä, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskeva keskeinen 
unionin lainsäädäntö, jonka täytäntöönpano 
kansallisella tasolla edellyttää yksittäisiä 
viljelijöitä koskevia täsmällisiä 
velvollisuuksia, mukaan lukien neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY11 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY12 tai neuvoston direktiivin 

(23) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla ja taata 
viljelijöiden tasavertainen kohtelu. Jotta 
varmistettaisiin, että ehdollisuutta 
koskevilla säännöillä parannetaan 
johdonmukaisesti politiikan kestävyyttä, 
lakisääteisten hoitovaatimusten olisi 
katettava ympäristöä, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskeva keskeinen 
unionin lainsäädäntö, jonka täytäntöönpano 
kansallisella tasolla edellyttää yksittäisiä 
viljelijöitä koskevia täsmällisiä 
velvollisuuksia, mukaan lukien neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY11 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY12 tai neuvoston direktiivin 
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91/676/ETY13 mukaiset velvoitteet. Jotta 
voitaisiin noudattaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 
1306/201314 liitettyä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston yhteistä lausuntoa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY15 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY16 
asiaan liittyvät säännökset sisällytetään 
ehdollisuuteen lakisääteisinä 
hoitovaatimuksina ja luetteloa hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista mukautetaan 
vastaavasti.

91/676/ETY13 mukaiset velvoitteet. Jotta 
voitaisiin noudattaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 
1306/201314 liitettyä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston yhteistä lausuntoa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY15 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY16 
asiaan liittyvät säännökset sisällytetään 
lakisääteisinä hoitovaatimuksina 
ehdollisuuteen sekä direktiiviin [Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi XXX 
tiettyjen muovituotteiden 
ympäristövaikutuksen vähentämisestä] ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EU) 2019/616 a ja luetteloa 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevista toimenpidevaatimuksista 
mukautetaan vastaavasti.

__________________ __________________
11 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

11 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7):

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7):

13 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1):

13 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1):

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 549).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 549).
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15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 71):

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 71):
16 aEuroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/6, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, eläinlääkkeistä ja 
direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta 
(EUVL L 4, 7.1.2019, s. 43).

Perustelu

Eläinten omistajat tai pitäjät ovat velvollisia pitämään kirjaa eläimille annetuista lääkkeistä. 
Asetuksessa todetaan myös, että ”Mikrobilääkkeitä ei saa käyttää rutiininomaisesti...”. 
Euroopan parlamentti ehdottaa tässä vaiheessa (kolmikantaneuvottelut) kertakäyttöisiä 
muovituotteita käsittelevää direktiiviä koskevien neuvotteluvaltuuksiensa puitteissa 
maataloudessa yhä käytössä olevien tuotteiden kaltaisten oxo-hajoavien tuotteiden 
(esimerkiksi maankatekalvojen) kieltämistä. Kiellon täytäntöönpano ja sen valvominen on 
maaperän terveyden kannalta ratkaisevan tärkeää (tarvittaessa hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevana toimenpidevaatimuksena eikä lakisääteisenä hoitovaatimuksena).

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä, ja varmistettava niiden 
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neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

saanti. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön, ilmastoon ja eläinten 
hyvinvointiin liittyvistä normeista, 
vaatimuksista ja tiedoista. Luettelo 
viimeksi mainituista sisältää YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja 
vaatimuksia, joita sovelletaan viljelijöihin 
ja muihin YMP:n tuensaajiin tai jotka ovat 
heidän kannaltaan tarpeellisia, vaatimuksia, 
jotka perustuvat vedestä ja torjunta-
aineiden kestävästä käytöstä annettuun 
lainsäädäntöön, ja aloitteita 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja 
riskinhallintaa varten sekä ravinnehuollon 
kestävyyden edistämiseksi ja 
tuotantopanosten vähentämiseksi. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Jotta varmistetaan laadukkaan 
neuvonnan tarjoaminen kaikille unionin 
viljelijöille, komissio määrittelee 
maatilojen neuvontapalvelujen 
vähimmäisnormit tarjotun palvelun 
laadun, riippumattomuuden ja alueellisen 
kattavuuden osalta. Komission olisi ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa 
akkreditoitava kaikki maatilojen 
neuvontapalvelut laadunvalvontaa varten. 
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Tapauksissa, joissa komissio katsoo, ettei 
maatilojen neuvontapalvelu täytä 
vähimmäisnormeja, komission olisi 
ilmoitettava asiasta kirjallisesti 
asianomaiselle jäsenvaltiolle ja pyydettävä 
sitä toteuttamaan korjaavia toimia.

Perustelu

Viljelijöiden on hankittava uudentyyppisiä taitoja ja osaamista voidakseen ottaa käyttöön 
uusia ja kestävämpiä maatalouskäytäntöjä, jotka ovat usein nykyisiä monimutkaisempia. 
Maatilojen laadukkaiden neuvontapalvelujen tarjoaminen on näin ollen yhä tärkeämpää. 
Tällä hetkellä YMP:sta vaikuttaa kuitenkin puuttuvan todellinen laadukas neuvontapalvelujen 
valvontajärjestelmä, ja palvelujen kapasiteetti vaihtelee valtavasti jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi alennettava ja tulo olisi joko 
käytettävä tuotannosta irrotettuihin 
suoriin tukiin ja ensisijaisesti 
kestävyysperusteiseen täydentävään 
uudelleenjakotulotukeen tai siirrettävä 
maaseuturahastoon. Työllisyyteen 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi työvoima olisi otettava 
huomioon järjestelmää sovellettaessa.

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi rajoitettava ja tulo olisi 
käytettävä ensisijaisesti joko ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmiin tai siirrettävä 
maaseuturahastoon, käytettävä tuotannosta 
irrotettuihin suoriin tukiin ja 
kestävyysperusteista täydentävää 
uudelleenjakotulotukea varten.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Pientilat ovat yhä unionin 
maatalouden kulmakivi, sillä niillä on 
keskeinen rooli maaseudun työllisyyden 
tukemisessa ja aluekehityksen 

(28) Pientilat ovat yhä unionin 
maatalouden kulmakivi erityisesti 
epäsuotuisilla ja syrjäisillä alueilla, sillä 
niillä on keskeinen rooli maaseudun 
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edistämisessä. Jotta voitaisiin edistää tuen 
tasapuolisempaa jakautumista ja vähentää 
pienten tukimäärien saajille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta, jäsenvaltioiden olisi 
voitava tarjota pienviljelijöille 
mahdollisuus korvata muut suorat tuet 
kiinteämääräisellä korvauksella.

työllisyyden tukemisessa ja tasapainoisen 
aluekehityksen edistämisessä. Jotta 
voitaisiin edistää tuen tasapuolisempaa 
jakautumista ja vähentää pienten 
tukimäärien saajille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta, jäsenvaltioiden olisi 
voitava tarjota pienviljelijöille 
mahdollisuus korvata muut suorat tuet 
kiinteämääräisellä korvauksella.

Perustelu

Syrjäisillä ja epäsuotuisilla alueilla sijaitsevat pientilat ovat erityisen uhattuja.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Luomuviljely on kehittymässä 
monissa jäsenvaltioissa, ja sen avulla 
voidaan todistetusti tuottaa 
julkishyödykkeitä, suojata 
ekosysteemipalveluita ja luonnonvaroja, 
vähentää panoksia, houkutella alalle 
nuoria viljelijöitä ja erityisesti naisia, 
luoda työpaikkoja, kokeilla uusia 
liiketoimintamalleja, vastata 
yhteiskunnan vaatimuksiin ja elvyttää 
maaseutualueita. Luomutuotteiden 
kysyntä kasvaa kuitenkin edelleen 
nopeammin kuin tuotanto. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden laatimiin YMP:n 
strategiasuunnitelmiin sisältyy tavoitteet 
lisätä luomuviljellyn viljelysmaan osuutta 
luomutuotteiden kasvavaan kysyntään 
vastaamiseksi ja kehittää luomutuotteiden 
koko toimitusketjua. Jäsenvaltiot voivat 
rahoittaa luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymistä ja sen 
ylläpitämistä maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden tai 
ekojärjestelmien avulla taikka käyttämällä 
niiden yhdistelmää, ja jäsenvaltioiden 
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olisi varmistettava, että osoitetut 
määrärahat vastaavat luonnonmukaisen 
tuotannon odotettua kasvua.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) YMP:lla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä 
ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon 
paikalliset tarpeet ja viljelijöiden 
tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan suorien tukien 
yhteydessä käyttöön viljelijöiden 
vapaaehtoisia ekojärjestelmiä, jotka olisi 
sovitettava täysimääräisesti yhteen muiden 
asiaan liittyvien tukitoimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne 
maksuna, joka myönnetään joko 
kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan 
julkishyödykkeitä, tai korvauksena näiden 
käytäntöjen ottamisesta käyttöön. 
Molemmissa tapauksissa niillä olisi 
pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö- 
ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä 
vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne 
ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo 
vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltiot voivat päättää perustaa 
maatalouskäytäntöihin liittyviä 
ekojärjestelmiä, jotka koskevat esimerkiksi 
pysyvien laidunten parempaa hoitoa, 
maisemapiirteitä ja luomuviljelyä. Näihin 
järjestelmiin voi kuulua myös ”perustason 
järjestelmiä” mahdollisena edellytyksenä 
sille, että otetaan käyttöön 
kunnianhimoisempia maaseudun 
kehittämistä koskevia sitoumuksia.

(31) YMP:lla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä 
ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon 
paikalliset tarpeet ja viljelijöiden 
tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan suorien tukien 
yhteydessä käyttöön ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koskevan komission 
laatiman luettelon perusteella viljelijöiden 
vapaaehtoisia ekojärjestelmiä, jotka olisi 
sovitettava täysimääräisesti yhteen muiden 
asiaan liittyvien tukitoimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne 
maksuna, joka myönnetään joko 
kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan 
julkishyödykkeitä, tai korvauksena näiden 
käytäntöjen ottamisesta käyttöön. 
Molemmissa tapauksissa niillä olisi 
pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö- 
ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä 
vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne 
ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo 
vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltioiden olisi varattava tietty osuus 
suorien tukien määrärahoistaan 
ekojärjestelmiin. Jäsenvaltiot voivat 
päättää perustaa maatalouskäytäntöihin 
liittyviä ekojärjestelmiä, jotka koskevat 
esimerkiksi pysyvien laidunten parempaa 
hoitoa, pysyviä maisemapiirteitä, 
ympäristöhyväksyntäjärjestelmiä ja 
luomuviljelyä. Näihin järjestelmiin voi 
kuulua myös ”perustason järjestelmiä” 
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mahdollisena edellytyksenä sille, että 
otetaan käyttöön kunnianhimoisempia 
maaseudun kehittämistä koskevia 
sitoumuksia.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
osa suoriin tukiin käytettävissä olevasta 
rahoituksen enimmäismäärästään 
tuotantosidonnaiseen tulotukeen, jotta 
voidaan parantaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja/tai laatua tietyillä aloilla ja 
tietyissä tuotannoissa, jotka ovat erityisen 
tärkeitä yhteiskunnallisista, taloudellisista 
tai ympäristöllisistä syistä ja kohtaavat 
tiettyjä vaikeuksia. Tämän lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suoriin tukiin käytettävissä olevasta 
rahoituksen enimmäismäärästään 
tuotantosidonnaiseen tulotukeen erityisesti 
valkuaiskasvien tuotannon tukemiseksi, 
jotta valkuaiskasvivaje täyttyisi unionissa.

(32) Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
osa suoriin tukiin käytettävissä olevasta 
rahoituksen enimmäismäärästään 
tuotantosidonnaiseen tulotukeen, jotta 
voidaan parantaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja/tai laatua tietyillä aloilla ja 
tietyissä tuotannoissa, jotka ovat erityisen 
tärkeitä yhteiskunnallisista, taloudellisista, 
ympäristöllisistä tai eläinten hyvinvointiin 
liittyvistä syistä ja kohtaavat tiettyjä 
vaikeuksia. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi voitava käyttää osa suoriin tukiin 
käytettävissä olevasta rahoituksen 
enimmäismäärästään tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen erityisesti valkuaiskasvien 
tuotannon tukemiseksi, jotta 
valkuaiskasvivaje täyttyisi unionissa.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Maaseudun kehittämisen 
tukitoimien periaatteet määritellään 
unionin tasolla, erityisesti siltä osin kuin on 
kyse perusvaatimuksista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot soveltavat valintaperusteita. 
Jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava 
runsaasti harkintavaltaa määritellä erityiset 
edellytykset tarpeidensa mukaan. 
Maaseudun kehittämisen tukitoimityypit 
sisältävät maksut ympäristö-, ilmasto- ja 

(37) Maaseudun kehittämisen 
tukitoimien periaatteet määritellään 
unionin tasolla, erityisesti siltä osin kuin on 
kyse perusvaatimuksista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot soveltavat valintaperusteita. 
Jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava 
runsaasti harkintavaltaa määritellä erityiset 
edellytykset tarpeidensa mukaan. 
Maaseudun kehittämisen tukitoimityypit 
sisältävät maksut ympäristö-, ilmasto- ja 
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muihin hoitositoumuksiin, joita 
jäsenvaltioiden olisi tuettava kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti. 
Jäsenvaltion olisi myönnettävä tukia 
viljelijöille ja muille maankäyttäjille, jotka 
antavat vapaaehtoisia hoitositoumuksia, 
joilla edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä ympäristön suojelua ja 
parantamista, mukaan lukien veden laatu ja 
määrä, ilmanlaatu, maaperä, luonnon 
monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut, 
myös Natura 2000 -ohjelman mukaiset 
vapaaehtoiset sitoumukset ja geneettisen 
monimuotoisuuden tuki. Hoitositoumusten 
mukaisia tukia voidaan myöntää myös 
paikallisesti johdettujen, integroitujen tai 
yhteistyöhön perustuvien 
lähestymistapojen ja tulosperusteisten 
tukitoimien muodossa.

muihin hoitositoumuksiin, joita 
jäsenvaltioiden olisi tuettava kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti. 
Jäsenvaltion olisi myönnettävä tukia 
viljelijöille ja muille maankäyttäjille, jotka 
antavat vapaaehtoisia hoitositoumuksia, 
joilla edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä ympäristön suojelua ja 
parantamista, mukaan lukien veden laatu ja 
määrä, ilmanlaatu, maaperä, luonnon 
monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut, 
myös Natura 2000 -ohjelman mukaiset 
vapaaehtoiset sitoumukset, 
luonnonarvoltaan merkittävät alueet ja 
geneettisen monimuotoisuuden tuki. 
Hoitositoumusten mukaisia tukia voidaan 
myöntää myös paikallisesti johdettujen, 
integroitujen tai yhteistyöhön perustuvien 
lähestymistapojen ja tulosperusteisten 
tukitoimien muodossa. 

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Hoitositoumusten mukainen tuki 
voi sisältää luonnonmukaisen maatalouden 
palkkiot luonnonmukaisen maan 
ylläpitämiseksi ja luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymiseksi, muiden 
sellaisten tukitoimityyppien tuet, joilla 
tuetaan ympäristöä säästäviä 
tuotantojärjestelmiä, kuten agro-ekologia, 
CA-viljely ja integroitu tuotanto; 
metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalvelut ja metsien suojelun; 
metsiin liittyvät palkkiot ja 
peltometsätalousjärjestelmien 
käyttöönoton; eläinten hyvinvoinnin; 
geenivarojen säilyttämisen, kestävän 
käytön ja kehittämisen. Jäsenvaltiot voivat 
kehittää tarpeidensa mukaan muita tähän 
tukitoimityyppiin kuuluvia järjestelmiä. 

(38) Hoitositoumusten mukainen tuki 
voi sisältää luonnonmukaisen maatalouden 
palkkiot luonnonmukaisen maan 
ylläpitämiseksi ja luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymiseksi, muiden 
sellaisten tukitoimityyppien tuet, joilla 
tuetaan ympäristöä säästäviä 
tuotantojärjestelmiä, kuten 
luonnonarvoltaan merkittävä maatalous, 
agro-ekologia, integroitu tuotanto sekä 
ympäristön kannalta suotuisa digitaali- ja 
täsmäviljely, metsiin liittyvät palkkiot ja 
peltometsätalousjärjestelmien 
käyttöönoton; metsiin liittyvät palkkiot ja 
peltometsätalousjärjestelmien 
käyttöönoton; eläinten hyvinvoinnin ja 
terveyden; geenivarojen säilyttämisen, 
kestävän käytön ja kehittämisen sekä 
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Tämäntyyppisten maksujen olisi katettava 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
ainoastaan, jos nämä aiheutuvat 
sitoumuksista, jotka ylittävät unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
pakolliset toimenpide- ja hoitovaatimukset 
sekä YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistetut ehdot. Tämäntyyppisiin 
tukitoimiin liittyviä sitoumuksia voidaan 
toteuttaa ennalta määrätyn vuotuisen tai 
monivuotisen kauden ajan, ja niiden kesto 
voi asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ylittää seitsemän vuotta.

luonnon monimuotoisuuden. Jäsenvaltiot 
voivat kehittää tarpeidensa mukaan muita 
tähän tukitoimityyppiin kuuluvia 
järjestelmiä. Tämäntyyppisten maksujen 
olisi katettava lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset ainoastaan, jos nämä 
aiheutuvat sitoumuksista, jotka ylittävät 
unionin ja kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetut pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset sekä YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetut ehdot. 
Tämäntyyppisiin tukitoimiin liittyviä 
sitoumuksia voidaan toteuttaa ennalta 
määrätyn vuotuisen tai monivuotisen 
kauden ajan, ja niiden kesto voi 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
ylittää seitsemän vuotta.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Metsätaloutta koskevien 
toimenpiteiden olisi edistettävä unionin 
metsästrategian täytäntöönpanoa ja 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäohjelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin, joiden olisi puolestaan 
perustuttava maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätaloudesta 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 
ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 
2030 ulottuviin ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteisiin annetusta 
asetuksesta [LULUCF-asetus] aiheutuviin 
sitoumuksiin sekä Euroopan metsien 
suojelua koskevissa 
ministerikonferensseissa tehtyihin 
sitoumuksiin. Tukitoimien olisi 
perustuttava metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin asiakirjoihin, ja ne voivat 
koskea seuraavia: metsäalueiden kehitys ja 
metsien kestävä hoito ja käyttö, mukaan 
lukien maan metsitys ja 
peltometsätalousjärjestelmien luominen ja 

(39) Metsätaloutta koskevien 
toimenpiteiden olisi edistettävä unionin 
metsästrategian täytäntöönpanoa ja 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäohjelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin, joiden olisi puolestaan 
perustuttava maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätaloudesta 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 
ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 
2030 ulottuviin ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteisiin annetusta 
asetuksesta [LULUCF-asetus] aiheutuviin 
sitoumuksiin sekä Euroopan metsien 
suojelua koskevissa 
ministerikonferensseissa tehtyihin 
sitoumuksiin. Tukitoimien olisi 
perustuttava kestäviin metsäsuunnitelmiin 
tai vastaaviin asiakirjoihin, joiden avulla 
sidotaan tehokkaasti hiiltä ilmakehästä ja 
edistetään luonnon monimuotoisuutta, ja 
ne voivat koskea seuraavia: metsäalueiden 
kehitys ja metsien kestävä hoito ja käyttö, 
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elvyttäminen, metsävarojen suojelu, 
ennallistaminen ja parantaminen ottaen 
huomioon sopeutumistarpeet, investoinnit, 
joilla taataan ja parannetaan metsien 
suojelua ja selviytymiskykyä sekä 
metsäekosysteemien ja ilmastopalvelujen 
tarjontaa, sekä uusiutuvan energian ja 
biotalouden tukemiseen tarkoitetut 
toimenpiteet ja investoinnit.

mukaan lukien maan metsitys, 
metsäpalojen ennaltaehkäisy ja 
peltometsätalousjärjestelmien luominen ja 
elvyttäminen, metsävarojen suojelu, 
ennallistaminen ja parantaminen ottaen 
huomioon sopeutumistarpeet, investoinnit, 
joilla taataan ja parannetaan metsien 
suojelua ja selviytymiskykyä sekä 
metsäekosysteemien ja ilmastopalvelujen 
tarjontaa, sekä uusiutuvan energian ja 
biotalouden tukemiseen tarkoitetut 
toimenpiteet ja investoinnit.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Oikeudenmukaisen tulotason ja 
kestokykyisen maatalousalan 
varmistamiseksi koko unionin alueella 
jäsenvaltiot voivat myöntää tukea alueilla, 
joilla on luonnonhaittoja tai muita 
aluekohtaisia haittoja. Luonnonhaitta-
alueiden tukien osalta olisi edelleen 
sovellettava vuosien 2014–2020 
maaseudun kehittämispolitiikan mukaista 
nimeämistä. Jotta YMP tuottaisi 
ympäristön kannalta unionin lisäarvoa ja 
lisäisi sen synergiaa luontoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen tehtävien investointien 
rahoituksen kanssa, on säilytettävä erillinen 
toimenpide, jonka tarkoituksena on korvata 
tuensaajille Natura 2000 -ohjelman ja 
vesipuitedirektiivien täytäntöönpanosta 
aiheutuvat rajoitteet. Viljelijöille ja 
metsänomistajille olisi sen vuoksi 
jatkossakin myönnettävä tukea erityisten, 
direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 
92/43/ETY täytäntöönpanosta aiheutuvien 
rajoitteiden poistamiseksi ja Natura 2000 -
alueiden tehokkaan hoidon edistämiseksi. 
Lisäksi viljelijöille olisi myönnettävä tukea 
rajoitteisiin, joita vesistöalueilla aiheutuu 
vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon 
vuoksi. Tuki olisi kytkettävä YMP:n 

(40) Oikeudenmukaisen tulotason ja 
kestokykyisen maatalousalan 
varmistamiseksi koko unionin alueella 
jäsenvaltiot voivat myöntää tukea alueilla, 
joilla on luonnonhaittoja tai muita 
aluekohtaisia haittoja. Luonnonhaitta-
alueiden tukien osalta olisi edelleen 
sovellettava vuosien 2014–2020 
maaseudun kehittämispolitiikan mukaista 
nimeämistä. Jotta YMP tuottaisi 
ympäristön kannalta unionin lisäarvoa ja 
lisäisi sen synergiaa luontoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen tehtävien investointien 
rahoituksen kanssa, on säilytettävä erillinen 
toimenpide, jonka tarkoituksena on korvata 
tuensaajille Natura 2000 -ohjelman ja 
vesipuitedirektiivien täytäntöönpanosta 
aiheutuvat rajoitteet. Viljelijöille ja 
metsänomistajille olisi sen vuoksi 
jatkossakin myönnettävä tukea erityisten, 
direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 
92/43/ETY täytäntöönpanosta aiheutuvien 
rajoitteiden poistamiseksi ja Natura 2000 -
alueiden tehokkaan hoidon edistämiseksi. 
Lisäksi viljelijöille olisi myönnettävä tukea 
rajoitteisiin, joita vesistöalueilla aiheutuu 
vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon 
vuoksi. Tuki olisi kytkettävä YMP:n 
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strategiasuunnitelmissa kuvattuihin 
erityisiin vaatimuksiin, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Jäsenvaltioiden olisi 
myös varmistettava, että viljelijöille 
maksettavat tuet eivät johda 
kaksinkertaiseen rahoitukseen 
ekojärjestelmien kanssa. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa yleisessä 
suunnittelussa otettava huomioon Natura 
2000 -alueiden erityistarpeet.

strategiasuunnitelmissa kuvattuihin 
erityisiin vaatimuksiin, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Jäsenvaltioiden olisi 
myös varmistettava, että viljelijöille 
maksettavat tuet eivät johda 
kaksinkertaiseen rahoitukseen 
ekojärjestelmien kanssa ja että YMP:n 
strategiasuunnitelmissa sallittaisiin 
samanaikaisesti riittävä jousto, joka 
edistäisi eri tukitoimien täydentävyyttä. 
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa yleisessä 
suunnittelussa otettava huomioon Natura 
2000 -alueiden erityistarpeet.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) YMP:n tavoitteisiin olisi pyrittävä 
myös tukemalla tuotannollisia ja ei-
tuotannollisia investointeja maatiloilla ja 
niiden ulkopuolella. Tällaiset investoinnit 
voivat koskea muun muassa maa- ja 
metsätalouden kehittämiseen, 
uudenaikaistamiseen tai 
ilmastonmuutokseen sopeuttamiseen 
liittyviä infrastruktuureja, mukaan lukien 
maa- ja metsätalousmaan hankinta, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus, 
peltometsäviljelyn käytännöt, energia- ja 
vesihuolto sekä energian ja veden säästö. 
Jotta voidaan paremmin varmistaa YMP:n 
strategiasuunnitelmien yhdenmukaisuus 
unionin tavoitteiden kanssa sekä 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
jäsenvaltioiden kesken, tähän asetukseen 
sisällytetään investointien negatiivinen 
luettelo. 

(41) YMP:n tavoitteisiin olisi pyrittävä 
myös tukemalla tuotannollisia ja ei-
tuotannollisia investointeja maatiloilla ja 
niiden ulkopuolella. Tällaiset investoinnit 
voivat koskea muun muassa maa- ja 
metsätalouden kehittämiseen, 
uudenaikaistamiseen tai 
ilmastonmuutokseen sopeuttamiseen 
liittyviä infrastruktuureja, mukaan lukien 
maa- ja metsätalousmaan hankinta, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus, 
peltometsäviljelyn käytännöt, energia- ja 
vesihuolto sekä energian ja veden säästö. 
Jotta voidaan paremmin varmistaa YMP:n 
strategiasuunnitelmien yhdenmukaisuus 
unionin tavoitteiden kanssa sekä 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
jäsenvaltioiden kesken, tähän asetukseen 
sisällytetään investointien negatiivinen 
luettelo.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Koska tarvitaan asianmukaiset 
riskinhallintavälineet, olisi edelleen 
turvauduttava vakuutusmaksuihin ja 
keskinäisiin rahastoihin, joita rahoitetaan 
maaseuturahastosta. Keskinäisten 
rahastojen luokka sisältää sekä 
tuotannollisiin menetyksiin liittyvät 
rahastot että tulojen menetyksiin liittyvät 
yleiset ja alakohtaiset tulojen 
vakauttamisvälineet.

(44) Koska tietyillä aloilla tarvitaan 
asianmukaiset riskinhallintavälineet, olisi 
edelleen turvauduttava keskinäisiin 
rahastoihin, joita rahoitetaan 
maataloustukirahastosta. Keskinäisten 
rahastojen luokka sisältää sekä 
tuotannollisiin menetyksiin liittyvät 
rahastot että tulojen menetyksiin liittyvät 
yleiset ja alakohtaiset tulojen 
vakauttamisvälineet.

Perustelu

Riskikäyttäytymistä ei pidä palkita.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Tuen avulla olisi pystyttävä 
luomaan ja panemaan täytäntöön vähintään 
kahden yhteisön välinen yhteistyö YMP:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuki voi 
kattaa kaikki tällaiseen yhteistyöhön 
liittyvät näkökohdat, esimerkiksi seuraavat: 
laatujärjestelmien perustaminen; yhteiset 
ympäristö- ja ilmastotoimet; lyhyiden 
toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden edistäminen; pilottihankkeet; 
maatalousalan tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevään eurooppalaiseen 
innovaatiokumppanuuteen kuuluvat 
toimijaryhmien hankkeet ja paikalliset 
kehittämishankkeet, älykkäät kylät, 
koneasemat ja konerenkaat; 
maatilakumppanuudet; metsäsuunnitelmat; 
verkostot ja klusterit; maatilojen 
kuntouttava käyttö; kumppanuusmaatalous; 
Leader-ohjelman toimet; sekä 
tuottajaryhmien ja tuottajaorganisaatioiden 

(45) Tuen avulla olisi pystyttävä 
luomaan ja panemaan täytäntöön vähintään 
kahden yhteisön välinen yhteistyö YMP:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuki voi 
kattaa kaikki tällaiseen yhteistyöhön 
liittyvät näkökohdat, esimerkiksi seuraavat: 
laatujärjestelmien perustaminen ja ylläpito; 
yhteiset ympäristö- ja ilmastotoimet; 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden edistäminen; pilottihankkeet; 
maatalousalan tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevään eurooppalaiseen 
innovaatiokumppanuuteen kuuluvat 
toimijaryhmien hankkeet ja paikalliset 
kehittämishankkeet, älykkäät kylät, 
koneasemat ja konerenkaat; 
maatilakumppanuudet; metsäsuunnitelmat, 
peltometsäviljely mukaan lukien; 
verkostot ja klusterit; maatilojen 
kuntouttava käyttö; kumppanuusmaatalous; 
Leader-ohjelman toimet; sekä 
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perustaminen ja muut yhteistyömuodot, 
jotka katsotaan tarpeellisiksi YMP:n 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

tuottajaryhmien ja tuottajaorganisaatioiden 
perustaminen ja muut yhteistyömuodot, 
jotka katsotaan tarpeellisiksi YMP:n 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) YMP:n strategiasuunnitelmien 
mukaiset suorat tuet olisi myönnettävä tällä 
asetuksella vahvistettujen kansallisten 
määrärahojen rajoissa. Näiden kansallisten 
määrärahojen olisi heijastettava kehitystä, 
jonka mukaan jäsenvaltioiden, joissa 
hehtaaritukitaso on alhaisin, määrärahoja 
lisätään asteittain niin, että saadaan 
kurottua umpeen 50 prosenttia niiden 
nykyisen tukitason ja määrän, joka on 90 
% unionin keskimääräisestä tuesta, 
välisestä erosta. Jotta voidaan ottaa 
huomioon tukien alentamismekanismi ja 
alentamisesta saatavan tulon käyttö 
jäsenvaltiossa, olisi sallittava, että 
määrärahojen alustava kokonaismäärä 
YMP:n strategiasuunnitelmassa ylittää 
kunakin vuonna kansalliset määrärahat.

(48) Maataloustukirahastosta ei tulisi 
tukea toimia, joista aiheutuu vahinkoa 
ympäristölle tai jotka eivät ole ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden mukaisia. YMP:n 
strategiasuunnitelmien mukaiset suorat tuet 
olisi myönnettävä tällä asetuksella 
vahvistettujen kansallisten määrärahojen 
rajoissa. Näiden kansallisten määrärahojen 
olisi heijastettava kehitystä, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden, joissa hehtaaritukitaso on 
alhaisin, määrärahoja lisätään asteittain 
niin, että saadaan kurottua umpeen 50 
prosenttia niiden nykyisen tukitason ja 
määrän, joka on 90 % unionin 
keskimääräisestä tuesta, välisestä erosta. 
Jotta voidaan ottaa huomioon tukien 
alentamismekanismi ja alentamisesta 
saatavan tulon käyttö jäsenvaltiossa, olisi 
sallittava, että määrärahojen alustava 
kokonaismäärä YMP:n 
strategiasuunnitelmassa ylittää kunakin 
vuonna kansalliset määrärahat.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Maaseuturahastosta ei tulisi tukea 
investointeja, joista aiheutuu vahinkoa 
ympäristölle. Sen vuoksi tässä asetuksessa 
on tarpeen säätää joistakin poissulkemista 
koskevista säännöistä ja mahdollisuudesta 

(50) Maaseuturahastosta ei tulisi tukea 
investointeja, joista aiheutuu vahinkoa 
ympäristölle tai jotka eivät ole ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden sekä eläinten 
hyvinvointia ja luonnon 
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kehittää näitä takeita edelleen 
delegoiduissa säädöksissä. 
Maaseuturahastosta ei varsinkaan tulisi 
rahoittaa kasteluun tehtäviä investointeja, 
joilla ei edistetä vesimuodostumien hyvän 
tilan saavuttamista tai säilyttämistä, eikä 
metsitykseen tehtäviä investointeja, jotka 
eivät ole ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
ja kestävän metsänhoidon periaatteiden 
mukaisia.

monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
mukaisia. Olisi korostettava investointeja, 
jotka hyödyttävät taloutta ja ympäristöä. 
Sen vuoksi tässä asetuksessa on tarpeen 
säätää joistakin yksityiskohtaisemmista 
poissulkemista koskevista säännöistä ja 
mahdollisuudesta kehittää näitä takeita 
edelleen delegoiduissa säädöksissä. 
Maaseuturahastosta ei varsinkaan tulisi 
rahoittaa kasteluun tehtäviä investointeja, 
joilla ei edistetä vesimuodostumien hyvän 
tilan saavuttamista tai säilyttämistä, eikä 
metsitykseen tehtäviä investointeja, jotka 
eivät ole ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
ja kestävän metsänhoidon periaatteiden 
mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että viranomaiset ovat 
aktiivisessa osassa metsäpalojen 
ekologiassa ja hallinnassa kaikissa 
ennallistamis- ja metsitystoimissa, ja 
vahvistettava pehmeiden 
ennaltaehkäisytoimenpiteiden ja 
maankäytön hallinnan osuutta.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Jotta voidaan varmistaa tiettyjen 
toimintalinjojen riittävä rahoitus, 
maaseuturahaston tuen osalta olisi 
vahvistettava näiden toimintalinjojen 
vähimmäismäärärahoja koskevat säännöt. 
Suorissa tuissa olisi vahvistettava 
tuotantosidonnaisen tuen enimmäisjako 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi kaikille viljelijöille. 
Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
käyttää osa suoriin tukiin käytettävissä 
olevasta rahoituksen enimmäismäärästään 
tuotantosidonnaiseen tulotukeen erityisesti 
valkuaiskasvien tuotannon kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja/tai laadun parantamiseksi.

(51) Jotta voidaan varmistaa tiettyjen 
toimintalinjojen riittävä rahoitus, 
maaseuturahaston tuen osalta olisi 
vahvistettava näiden toimintalinjojen 
vähimmäismäärärahoja koskevat säännöt. 
Suorissa tuissa olisi vahvistettava 
tuotantosidonnaisen tuen enimmäisjako 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi kaikille viljelijöille. 
Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
käyttää osa suoriin tukiin käytettävissä 
olevasta rahoituksen enimmäismäärästään 
tuotantosidonnaiseen tulotukeen erityisesti 
tuotannon kilpailukyvyn, kestävyyden 
ja/tai laadun parantamiseksi, jotta 
riippuvuutta valkuaiskasvien tuonnista 
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voidaan vähentää.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, YMP:lla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin 
toimintapolitiikoissa ja pyrkimistä yleiseen 
tavoitteeseen, jonka mukaan 25 prosentilla 
EU:n talousarviomenoista olisi tuettava 
ilmastotavoitteita. YMP:n toimien osuuden 
ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista kokonaismäärärahoista 
odotetaan olevan 40 prosenttia. Asiaan 
liittyvät toimet yksilöidään ohjelman 
laadinnan ja täytäntöönpanon aikana, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten 
arviointien ja uudelleentarkastelujen 
yhteydessä.

(52) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, YMP:lla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
ympäristön kannalta haitallisten tukien 
vaiheittaista poistamista unionin 
toimintapolitiikoissa ja pyrkimistä yleiseen 
tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 30 
prosentilla EU:n talousarviomenoista olisi 
tuettava ilmastotavoitteita. YMP:n toimien 
osuuden ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista kokonaismäärärahoista olisi 
oltava vähintään 40 prosenttia. Asiaan 
liittyvät toimet yksilöidään ohjelman 
laadinnan ja täytäntöönpanon aikana, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten 
arviointien ja uudelleentarkastelujen 
yhteydessä.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 a) Koska on tärkeää torjua luonnon 
monimuotoisuuden katoamista luonnon 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen täytäntöönpanoon 
liittyvien EU:n velvoitteiden ja YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, tämä ohjelma edistää luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen 
liittyvien toimenpiteiden sisällyttämistä 
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EU:n politiikkaan, erityisesti 
maatalousmaatyyppien ja 
elinympäristöjen osalta, ja siitä osoitetaan 
vuodessa luonnon monimuotoisuuteen 
liittyvien tavoitteiden tukemiseen 
15 miljardin euron edestä YMP-
rahoitusta, jota täydennetään vuosittain 
5 miljardilla eurolla jäsenvaltioiden 
määrärahoista. Erityisesti tällä 
rahoituksella tuetaan 28 artiklan 
mukaisia luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseen liittyviä toimenpiteitä ja 65 
ja 67 artiklan mukaisia luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä 
toimenpiteitä.

Perustelu

Luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttäminen.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 a) Tämän ehdotuksen 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
seuraamista varten olemassa oleva 
tietämyspohja vaihtelee käytettävissä 
olevan tiedon määrän ja laadun suhteen 
huomattavasti. Joidenkin 
erityistavoitteiden, erityisesti luonnon 
monimuotoisuuden seurantaa koskevien, 
tietämyspohja on tällä hetkellä heikko tai 
sitä ei ole riittävästi mukautettu 
esimerkiksi siihen, että voitaisiin kehittää 
luotettavia vaikutusindikaattoreita, jotka 
koskevat esimerkiksi pölyttäjiä ja 
viljakasvien monimuotoisuutta. Unionille 
kokonaisuudessaan 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden ja 
liitteessä I vahvistettujen indikaattorien 
olisi perustuttava kaikkien jäsenvaltioiden 
yhteisiin tai vertailukelpoisiin 
tietämyspohjaan ja menetelmiin. 
Komission olisi määriteltävä osa-alueet, 
joilla tietämys on puutteellista tai joiden 
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tietämyspohjaa ei ole riittävästi 
mukautettu YMP:n vaikutusten seurantaa 
varten. Sen olisi unionin talousarvion 
kautta vastattava yhteisesti tietämykseen 
ja seurantaan liittyviin esteisiin, jotka 
koskevat kaikkia 6 artiklan 
erityistavoitteita ja indikaattoreita. Sen 
olisi laadittava tästä asiasta kertomus 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 
ja julkaistava sen tulokset.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Strategiassa olisi myös korostettava 
YMP:n välineiden keskinäisen 
täydentävyyden lisäksi myös 
täydentävyyttä suhteessa unionin muihin 
toimintapolitiikkoihin. Kaikissa YMP:n 
strategiasuunnitelmissa olisi tapauksen 
mukaan otettava erityisesti huomioon 
ympäristö- ja ilmastoalan lainsäädäntö, ja 
tähän lainsäädäntöön perustuvia kansallisia 
suunnitelmia olisi kuvattava osana 
nykytilanteen analyysia (’SWOT-
analyysi’). On aiheellista luetella 
säädökset, joihin YMP:n 
strategiasuunnitelmassa on erityisesti 
viitattava.

(59) Strategiassa olisi myös korostettava 
YMP:n välineiden keskinäisen 
täydentävyyden lisäksi myös 
täydentävyyttä suhteessa unionin muihin 
toimintapolitiikkoihin, myös 
koheesiopolitiikkaan. Kaikissa YMP:n 
strategiasuunnitelmissa olisi otettava 
erityisesti huomioon ympäristö- ja 
ilmastoalan lainsäädäntö, ja kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta koskevia unionin 
sitoumuksia ja tähän lainsäädäntöön 
perustuvia kansallisia suunnitelmia olisi 
kuvattava osana nykytilanteen analyysia 
(’SWOT-analyysi’). On aiheellista luetella 
säädökset, joihin YMP:n 
strategiasuunnitelmassa on erityisesti 
viitattava.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Kun otetaan huomioon, kuinka 
tärkeä on yleinen tavoite maatalousalan 
uudenaikaistamisesta, ja YMP:n 

(63) Kun otetaan huomioon, kuinka 
tärkeitä ovat yleiset tavoitteet ympäristön 
sietokyvyn lisäämisestä, alkutuottajien 
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strategiasuunnitelman monialainen luonne, 
jäsenvaltioiden on aiheellista sisällyttää 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa kuvaus 
siitä, miten suunnitelmalla edistetään tätä 
tavoitetta.

aseman parantamisesta 
elintarvikeketjussa ja maatalousalan 
uudenaikaistamisesta, ja YMP:n 
strategiasuunnitelman monialainen luonne, 
jäsenvaltioiden on aiheellista sisällyttää 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa kuvaus 
siitä, miten suunnitelmalla edistetään näitä 
tavoitteita.

Perustelu

Maatalouden on lisättävä myönteisiä ympäristövaikutuksiaan ja parannettava alkutuottajien 
asemaa ennen uudenaikaistamista.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(68 a) Vesi on maataloudessa 
välttämätön tuotantotekijä. Vesihuollon 
haasteet ovat näin ollen ensisijaisen 
tärkeitä ja vesivaroja on hallittava 
paremmin. Myös ilmastonmuutos 
vaikuttaa merkittävästi vesivaroihin, kun 
yhä intensiivisemmät kuivuuskaudet ja 
voimakkaat sadekaudet yleistyvät. Veden 
varastointi syksyllä ja talvella on järkevä 
ratkaisu. Lisäksi vesialueet edistävät 
monimuotoisten luontoympäristöjen 
kasvua. Vesialueet pitävät myös maaperän 
elävänä ja vesistöjen alivirtaamat 
riittävinä, mikä on hyväksi vesieliöille.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) YMP:n strategiasuunnitelman 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaa 
hallintoviranomainen. Sen tehtävät olisi 

(69) YMP:n strategiasuunnitelman 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaa 
hallintoviranomainen. Jos kuitenkin 
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täsmennettävä tässä asetuksessa. 
Hallintoviranomaisen olisi voitava siirtää 
osa tehtävistään, mutta sen on tällöinkin 
vastuussa hallinnon tehokkuudesta ja 
moitteettomuudesta. Jäsenvaltion olisi 
varmistettava, että YMP:n 
strategiasuunnitelman hallinnossa ja 
täytäntöönpanossa suojataan unionin 
taloudelliset edut Euroopan parlamentin ja 
neuvoston [asetuksen (EU, Euratom) X] 
[uusi varainhoitoasetus] ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) X 
[uusi horisontaaliasetus] mukaisesti.

maaseudun kehittämispolitiikkaan 
liittyvistä osatekijöistä tehdään alueellisia, 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
perustaa alueellisia hallintoviranomaisia. 
Niiden tehtävät olisi täsmennettävä tässä 
asetuksessa. Hallintoviranomaisen olisi 
voitava siirtää osa tehtävistään, mutta sen 
on tällöinkin vastuussa hallinnon 
tehokkuudesta ja moitteettomuudesta. 
Jäsenvaltion olisi varmistettava, että 
YMP:n strategiasuunnitelman hallinnossa 
ja täytäntöönpanossa suojataan unionin 
taloudelliset edut Euroopan parlamentin ja 
neuvoston [asetuksen (EU, Euratom) X] 
[uusi varainhoitoasetus] ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) X 
[uusi horisontaaliasetus] mukaisesti.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Maaseuturahastosta olisi tuettava 
teknisen avun muodossa komission 
aloitteesta toimia, jotka liittyvät 
[horisontaaliasetuksen 7 artiklassa] 
tarkoitettujen tehtävien täyttämiseen. 
Lisäksi voidaan antaa myös teknistä apua 
jäsenvaltioiden aloitteesta niiden tehtävien 
hoitamiseksi, jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokasta hallinnointia ja täytäntöönpanoa 
varten. Teknisen avun lisääminen 
jäsenvaltioiden aloitteesta koskee vain 
Maltaa.

(71) Maaseuturahastosta olisi tuettava 
teknisen avun muodossa komission 
aloitteesta toimia, jotka liittyvät 
[horisontaaliasetuksen 7 artiklassa] 
tarkoitettujen tehtävien täyttämiseen, myös 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden seuraamista varten 
saatavilla olevien lähtötasotietojen 
määrän ja laadun sekä liitteessä I 
vahvistettujen indikaattorien 
merkitsevyyden ja paikkansapitävyyden 
parantamiseen. Lisäksi voidaan antaa 
myös teknistä apua jäsenvaltioiden 
aloitteesta niiden tehtävien hoitamiseksi, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokasta hallinnointia ja täytäntöönpanoa 
varten. Teknisen avun lisääminen 
jäsenvaltioiden aloitteesta koskee vain 
Maltaa. 
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Perustelu

Uuden täytäntöönpanomallin perusperiaate on, että julkista rahoitusta myönnetään 
vastineeksi tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä tarkoittaa, että seurannan tuloksiin 
kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tällä hetkellä tulosten tehokkaaseen ja 
yhdenmukaiseen seurantaan tarvittavia lähtötasotietoja puuttuu. Siksi komission olisi 
sallittava tällä ehdotuksella teknisen avun määrärahojen käyttö saatavilla olevien 
lähtötasotietojen ja vastaavien indikaattorien puutteiden korjaamiseen.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Täytäntöönpanomallin aikaansaama 
tuloskeskeisyys edellyttää vahvaa 
suoritusperusteista kehystä erityisesti siksi, 
että YMP:n strategiasuunnitelmat osaltaan 
edistävät muiden jäsenvaltioiden kanssa 
yhteistyössä hallinnoitujen 
toimintapolitiikkojen laajoja 
yleistavoitteita. Suoritusperusteinen 
toimintapolitiikka edellyttää vuotuisia ja 
monivuotisia arviointeja, jotka perustuvat 
valittuihin tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreihin, sellaisina kuin ne 
määritellään tuloksellisuus-, seuranta- ja 
arviointikehyksessä. Tätä varten olisi 
valittava rajallinen ja kohdennettu määrä 
indikaattoreita, jotka kertovat 
mahdollisimman tarkoin, onko tuetusta 
toimenpiteestä apua suunniteltujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin liittyvät tulos- ja 
tuotosindikaattorit voivat koskea unionin 
lainsäädäntöön perustuvissa kansallisissa 
ympäristö- ja ilmastosuunnittelun 
välineissä vahvistettuja tukitoimia.

(74) Täytäntöönpanomallin aikaansaama 
tuloskeskeisyys edellyttää vahvaa 
suoritusperusteista kehystä erityisesti siksi, 
että YMP:n strategiasuunnitelmat osaltaan 
edistävät muiden jäsenvaltioiden kanssa 
yhteistyössä hallinnoitujen 
toimintapolitiikkojen laajoja 
yleistavoitteita. Suoritusperusteinen 
toimintapolitiikka edellyttää vuotuisia ja 
monivuotisia arviointeja, jotka perustuvat 
valittuihin tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreihin, sellaisina kuin ne 
määritellään tuloksellisuus-, seuranta- ja 
arviointikehyksessä. Tätä varten olisi 
valittava rajallinen ja kohdennettu määrä 
indikaattoreita, jotka kertovat 
mahdollisimman tarkoin, onko tuetusta 
toimenpiteestä apua suunniteltujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin, kuten veden 
laatuun ja määrään, liittyvien tulos- ja 
tuotosindikaattorien tulisi koskea unionin 
lainsäädäntöön perustuvissa kansallisissa 
ympäristö- ja ilmastosuunnittelun 
välineissä vahvistettuja tukitoimia.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(83) Oikeusvarmuuden takaamiseksi, 
viljelijöiden oikeuksien suojaamiseksi ja 
suorien tukien muodossa olevien 
tukitoimityyppien sujuvan, 
johdonmukaisen ja tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: 
säännöt, joilla asetetaan tukien 
myöntämisen edellytykseksi tiettyjen 
hamppulajikkeiden varmennettujen 
siementen käyttö sekä menettely 
hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja 
tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
tarkastamiseksi; säännöt, jotka koskevat 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa ja 
tiettyjä asiaan liittyviä osatekijöitä 
tukikelpoisuutta koskevien vaatimusten 
osalta; säännöt, jotka koskevat 
tukioikeuksien aktivoinnista tehtävän 
ilmoituksen sisältöä ja aktivointiin liittyviä 
vaatimuksia; ekojärjestelmiä koskevat 
täydentävät säännöt; toimenpiteet sen 
välttämiseksi, että tuotantosidonnaisen 
tulotuen saajat kärsivät markkinoiden 
rakenteellisesta epätasapainosta jollakin 
alalla, mukaan lukien päätös siitä, että 
tällaista tukea voidaan maksaa vuoteen 
2027 saakka niiden tuotantoyksiköiden 
perusteella, joita varten tuki myönnettiin 
aikaisemman viitejakson aikana; säännöt ja 
edellytykset, jotka koskevat maan ja 
lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten, ja säännöt, jotka 
koskevat kyseisen tuen 
myöntämisedellytyksiä.

(83) Oikeusvarmuuden takaamiseksi, 
viljelijöiden oikeuksien suojaamiseksi ja 
suorien tukien muodossa olevien 
tukitoimityyppien sujuvan, 
johdonmukaisen ja tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: 
säännöt, joilla asetetaan tukien 
myöntämisen edellytykseksi tiettyjen 
hamppulajikkeiden varmennettujen 
siementen käyttö sekä menettely 
hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja 
tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
tarkastamiseksi; säännöt, jotka koskevat 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa ja 
tiettyjä asiaan liittyviä osatekijöitä 
tukikelpoisuutta koskevien vaatimusten 
osalta; säännöt, jotka koskevat 
tukioikeuksien aktivoinnista tehtävän 
ilmoituksen sisältöä ja aktivointiin liittyviä 
vaatimuksia; ekojärjestelmiä koskevat 
täydentävät säännöt, mukaan lukien 
luettelon laatiminen ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä; toimenpiteet sen 
välttämiseksi, että tuotantosidonnaisen 
tulotuen saajat kärsivät markkinoiden 
rakenteellisesta epätasapainosta jollakin 
alalla, mukaan lukien päätös siitä, että 
tällaista tukea voidaan maksaa vuoteen 
2027 saakka niiden tuotantoyksiköiden 
perusteella, joita varten tuki myönnettiin 
aikaisemman viitejakson aikana; säännöt ja 
edellytykset, jotka koskevat maan ja 
lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten, ja säännöt, jotka 
koskevat kyseisen tuen 
myöntämisedellytyksiä.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(87) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja välttää 
viljelijöiden välinen epäreilu kilpailu ja 
syrjintä, komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: 
viitealojen vahvistaminen öljykasvien 
tukea varten; säännöt, jotka koskevat maan 
ja lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten ja asiaan liittyviä 
ilmoituksia; alennuksen laskenta, jos 
puuvillan tukikelpoinen viljelyala ylittää 
perusalan; unionin taloudellinen apu 
viininvalmistuksen sivutuotteiden 
tislaukseen; maaseudun kehittämisen 
tukitoimityyppeihin maksettavan unionin 
tuen kokonaismäärän jäsenvaltiokohtainen 
vuosijakauma; säännöt, jotka koskevat 
YMP:n strategiasuunnitelmiin 
sisällytettävien osien esittämistä; säännöt, 
jotka koskevat YMP:n 
strategiasuunnitelmien hyväksymiseen 
sekä suunnitelmien muutospyyntöjen 
esittämiseen ja hyväksymiseen liittyvää 
menettelyä ja määräaikoja; YMP:n 
strategiasuunnitelmien tarjoamiin 
mahdollisuuksiin liittyvien tiedotus- ja 
julkistamisvaatimusten yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset; säännöt, jotka 
liittyvät tuloksellisuus-, seuranta- ja 
arviointikehykseen; säännöt, jotka liittyvät 
vuotuisten tuloksellisuuskertomusten 
sisällön esittämiseen; säännöt, jotka 
koskevat komission suorittamaa 
tuloksellisuusarviointia varten 
jäsenvaltioiden toimittamia tietoja; 
säännöt, jotka koskevat tiedontarpeita ja 
mahdollisia tietolähteiden välisiä 
synergioita; sekä järjestelyt, joilla 
varmistetaan yhdenmukainen 
lähestymistapa suorituspalkkion 
jakamiseen jäsenvaltioille. Tätä valtaa olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201122 
mukaisesti.

(87) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja välttää 
viljelijöiden välinen epäreilu kilpailu ja 
syrjintä, komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: 
viitealojen vahvistaminen öljykasvien 
tukea varten; säännöt, jotka koskevat maan 
ja lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten ja asiaan liittyviä 
ilmoituksia; alennuksen laskenta, jos 
puuvillan tukikelpoinen viljelyala ylittää 
perusalan; unionin taloudellinen apu 
viininvalmistuksen sivutuotteiden 
tislaukseen sekä viinivalmistuksen 
jäännösten metanointiin ja 
kompostointiin; maaseudun kehittämisen 
tukitoimityyppeihin maksettavan unionin 
tuen kokonaismäärän jäsenvaltiokohtainen 
vuosijakauma; säännöt, jotka koskevat 
YMP:n strategiasuunnitelmiin 
sisällytettävien osien esittämistä; säännöt, 
jotka koskevat YMP:n 
strategiasuunnitelmien hyväksymiseen 
sekä suunnitelmien muutospyyntöjen 
esittämiseen ja hyväksymiseen liittyvää 
menettelyä ja määräaikoja; YMP:n 
strategiasuunnitelmien tarjoamiin 
mahdollisuuksiin liittyvien tiedotus- ja 
julkistamisvaatimusten yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset; säännöt, jotka 
liittyvät tuloksellisuus-, seuranta- ja 
arviointikehykseen; säännöt, jotka liittyvät 
vuotuisten tuloksellisuuskertomusten 
sisällön esittämiseen; säännöt, jotka 
koskevat komission suorittamaa 
tuloksellisuusarviointia varten 
jäsenvaltioiden toimittamia tietoja; 
säännöt, jotka koskevat tiedontarpeita ja 
mahdollisia tietolähteiden välisiä 
synergioita; sekä järjestelyt, joilla 
varmistetaan yhdenmukainen 
lähestymistapa suorituspalkkion 
jakamiseen jäsenvaltioille. Tätä valtaa olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201122 
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mukaisesti.

__________________ __________________
22 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).

22 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).

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ’eläintiheydellä’ rakennuksessa 
samanaikaisesti läsnä olevien eläinten 
kokonaispainoa käytettävän alueen 
neliömetriä kohti;

Perustelu

Eläintiheyttä voidaan käyttää parametrina eläinten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä 
toimissa, ja sen vuoksi se on määriteltävä tässä asetuksessa.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) ’keskitetyllä eläinten 
ruokintatoiminnalla’ karjatilaa, jolla 
kasvatetaan eläimiä alueen ja 
luonnonvarojen tai tilan kantokyvyn 
sallimaa suuremmalla tiheydellä, tai 
karjan ja märehtijöiden tapauksessa 
karjatilaa, jolla eläimillä ei ole pääsyä 
laitumelle tai asianmukaista määrää 
rehuhehtaareja, jotka tukisivat laitumien 
tai nurmen käyttöön perustuvaa 
laiduntamista tai rehuruokintaa;
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’keskinäisellä rahastolla’ 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti hyväksymää järjestelmää, jossa 
siihen kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa 
itsensä ja jossa maksetaan korvauksia 
taloudellisia tappioita kärsineille 
jäsenviljelijöille;

e) ’keskinäisellä rahastolla’ 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti hyväksymää järjestelmää, jossa 
siihen kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa 
itsensä ja jossa maksetaan korvauksia 
tuotannollisia tappioita kärsineille 
jäsenviljelijöille, jotka pystyvät 
osoittamaan toteuttaneensa ennakkoon 
varotoimenpiteitä;

Perustelu

Keskinäisestä rahastosta olisi korvattava tappioita ainoastaan, jos viljelijä voi osoittaa 
toteuttaneensa ennakkoon varotoimenpiteitä. Tukea olisi myönnettävä tuotannollisten 
tappioiden vuoksi. Keskinäisen rahaston ei pitäisi maksaa korvauksia muunlaisista tappioista.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’tavoitteilla’ ennalta sovittuja 
arvoja, jotka on saavutettava kauden 
lopussa tiettyyn erityistavoitteeseen 
sisältyvien tulosindikaattoreiden osalta;

i) ’tavoitteilla’ ennalta sovittuja 
arvoja, jotka on saavutettava kauden 
lopussa tiettyyn erityistavoitteeseen 
sisältyvien tulos- ja 
vaikutusindikaattoreiden osalta;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) ’kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuudella’ sitä, 
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että unionin on SEUT-sopimuksen 
208 artiklan mukaisesti otettava 
huomioon kehitysyhteistyön tavoitteet 
politiikoissa, joita se panee täytäntöön, ja 
sisäpoliittisten tavoitteidensa yhteydessä 
sitä, että sen on vältettävä kielteisiä 
poliittisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat 
haitallisesti unionin kehitystavoitteisiin;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) ’ympäristön ja biologisen 
monimuotoisuuden kestävyyden 
varmistamisella’ jäsenneltyä prosessia sen 
varmistamiseksi, että sellaisia välineitä, 
jotka on tarkoitettu unionin varojen 
käytön haittavaikutusten välttämiseen ja 
niiden käytöstä saatavan hyödyn 
maksimoimiseen unionin ympäristön ja 
biologisen monimuotoisuuden tilan 
kannalta, sovelletaan tehokkaasti 
biologista monimuotoisuutta edistävää 
EU:n talousarviota koskevan komission 
yhteisen kehyksen pohjalta sekä 
kansallisten sääntöjen ja suuntaviivojen, 
jos sellaisia on käytössä, tai 
kansainvälisesti tunnustettujen normien 
mukaisesti;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) ’ilmastokestävyyden 
varmistamisella’ prosessia sen 
varmistamiseksi, että infrastruktuurilla on 
kyky selvitä ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista kansallisten 
sääntöjen ja ohjeiden ja tarvittaessa 
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kansainvälisesti tunnustettujen 
standardien mukaisesti.

Tarkistus60

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a–b alakohta

Komission teksti Tarkistus

4 artikla 4 artikla

YMP:n strategiasuunnitelmissa esitettävät 
määritelmät

YMP:n strategiasuunnitelmissa esitettävät 
määritelmät

1. Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
maataloustoimintojen, maatalousmaan, 
tukikelpoisen hehtaarin, tosiasiallisen 
viljelijän ja nuoren viljelijän määritelmät:

1. Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
maataloustoimintojen, maatalousmaan, 
tukikelpoisen hehtaarin, tosiasiallisen 
viljelijän ja nuoren viljelijän määritelmät:

a) ’maataloustoiminta’ on 
määriteltävä siten, että se sisältää paitsi 
SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen 
maataloustuotteiden tuottamisen, mukaan 
lukien puuvilla ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, myös maatalousmaan 
säilyttämisen sellaisessa kunnossa, että se 
soveltuu laitumeksi tai viljelyyn ilman, että 
sitä olisi valmisteltava muutoin kuin 
tavanomaisilla maatalousmenetelmillä ja -
koneilla;

a) ’maataloustoiminta’ on 
määriteltävä siten, että se sisältää paitsi 
SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen 
maataloustuotteiden tuottamisen, mukaan 
lukien puuvilla ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, myös maatalousmaan 
säilyttämisen sellaisessa kunnossa, että se 
soveltuu laitumeksi tai viljelyyn ilman, että 
sitä olisi valmisteltava muutoin kuin 
tavanomaisilla maatalousmenetelmillä ja -
koneilla myös peltometsäviljelyssä;

b) ’maatalousmaa’ on määriteltävä 
siten, että se koostuu peltoalasta, pysyvistä 
viljelykasveista ja pysyvästä nurmesta. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä ilmaisut 
’peltoala’, ’pysyvät viljelykasvit’ ja 
’pysyvä nurmi’ seuraavan kehyksen sisällä:

b) ’maatalousmaa’ on määriteltävä 
siten, että se koostuu peltoalasta, pysyvistä 
viljelykasveista ja pysyvästä nurmesta. 
Maisemapiirteitä voidaan tässä yhteydessä 
pitää osana maatalousmaata. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä ilmaisut 
’peltoala’, ’pysyvät viljelykasvit’ ja 
’pysyvä nurmi’ seuraavan kehyksen sisällä:

i) ’peltoala’ on kasvien tuotantoa 
varten viljeltyä maata tai viljelyyn 
käytettävissä olevaa kesantomaata, mukaan 
lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1257/19991 22, 23 ja 24 artiklan, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/20052 
39 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
28 artiklan tai tämän asetuksen 65 artiklan 

i) ’peltoala’ on kasvien tuotantoa 
varten viljeltyä maata tai viljelyyn 
käytettävissä olevaa kesantomaata, ja se 
voi sisältää yhdistelmän viljelykasveja ja 
puita ja/tai pensaita ja muodostaa näin 
peltometsäviljelyjärjestelmän, mukaan 
lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1257/19991 22, 23 ja 24 artiklan, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
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mukaisesti kesannoidut alat. 39 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
28 artiklan tai tämän asetuksen 65 artiklan 
mukaisesti kesannoidut alat;

ii) ’pysyvät viljelykasvit’ ovat 
viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, 
jotka ovat muita kuin pysyvää nurmea ja 
pysyvää laidunta, joihin maata käytetään 
viiden vuoden ajan tai pidempään ja joista 
saadaan toistuvia satoja, mukaan lukien 
taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu;

ii) ’pysyvät viljelykasvit’ ovat 
viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, 
jotka ovat muita kuin pysyvää nurmea ja 
pysyvää laidunta, joihin maata käytetään 
viiden vuoden ajan tai pidempään ja joista 
saadaan toistuvia satoja, mukaan lukien 
taimitarhat – jäsenvaltioiden harkinnan 
mukaan muovitetuissa kasvatusastioissa 
kasvavat kasvit mukaan lukien – ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

iii) ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ 
(joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi 
nurmeksi’) ovat maata, joka ei kuulu tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen 
ja jota käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luonnollisesti (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä). Siihen voi 
sisältyä muitakin lajeja, kuten pensaita 
ja/tai puita, jotka voivat olla laidunnettavia 
tai tuottaa rehua;

iii) ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ 
(joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi 
nurmeksi’) ovat maata, jota käytetään 
heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien 
kasvattamiseen joko luonnollisesti 
(itseuudistuva) tai viljelemällä 
(kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen 
ja jota ei ole kynnetty vähintään viiteen 
vuoteen; määritelmän on sisällettävä 
muitakin lajeja, kuten pensaita ja/tai puita, 
jotka voivat olla laidunnettavia, ja muita 
lajeja, kuten pensaita ja/tai puita, jotka 
tuottavat rehua, edellyttäen, että 
heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit ovat 
enemmistönä;

iii a) ’lyhytikäinen nurmi’ on 
heinäkasveja tai ruohomaisia lajeja, joita 
on viljelty peltoalalla alle viiden vuoden 
ajan yhtäjaksoisesti tai yli viisi vuotta, jos 
peltoaluetta kynnetään ja kylvetään 
uudelleen. Sitä ei oteta huomioon 
hiilinielu- tai ilmastotavoitteissa;
Jäsenvaltiot voivat myös päättää, että 
pysyvänä nurmena pidetään
a) maata, joka on laidunnettavaa ja 
joka on osa vakiintunutta paikallista 
käytäntöä, jossa heinäkasvit ja muut 
nurmirehukasvit eivät perinteisesti ole 
enemmistönä laidunmailla; ja/tai
b) maata, joka on laidunnettavaa ja 
jolla heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit 
eivät ole enemmistönä tai niitä ei ole 
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laidunmailla;
______________________ ______________________
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 
1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 
1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja tiettyjen asetusten 
muuttamisesta ja kumoamisesta (EYVL L 
160, 26.6.1999, s. 80).

1 Neuvoston asetus (EY) N:o 
1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 
1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja tiettyjen asetusten 
muuttamisesta ja kumoamisesta (EYVL L 
160, 26.6.1999, s. 80).

2 Neuvoston asetus (EY) N:o 
1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 
2005, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 
277, 21.10.2005, s. 1).

2 Neuvoston asetus (EY) N:o 
1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 
2005, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 
277, 21.10.2005, s. 1).

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Yleiset tavoitteet Yleiset tavoitteet

Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tuella pyritään 
jatkossakin parantamaan maatalouden, 
elintarvikealan ja maaseutualueiden 
kestävää kehitystä ja edistämään 
seuraavien yleistavoitteiden saavuttamista:

Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tuella pyritään 
jatkossakin parantamaan maatalouden, 
elintarvikealan ja maaseutualueiden 
kestävää kehitystä, tuen on oltava 
johdonmukaista unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden kanssa, ja sillä 
pyritään edistämään seuraavien 
yleistavoitteiden saavuttamista:

a) edistetään älykästä, kestävää ja 
monipuolista maatalousalaa, jolla 
varmistetaan elintarviketurva;

a) edistetään osallistavaa, älykästä, 
kestävää ja monipuolista 
maataloustuotantoa, jolla varmistetaan 
kestävä ja pitkän aikavälin 
elintarviketurva;

b) tuetaan ympäristönhoitoa ja 
ilmastotoimia ja edistetään unionin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteita;

b) tuetaan ja parannetaan 
ympäristönsuojelua, ilmastotoimia ja 
luonnon monimuotoisuutta; täytetään 
unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteet;

c) lujitetaan maaseutualueiden c) lujitetaan maaseutualueilla naisten 
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sosioekonomista rakennetta. ja miesten sosioekonomista rakennetta, 
saavutetaan maaseudun elinkeinoelämän 
tasapainoinen aluekehitys sekä 
edistetään, luodaan ja pidetään yllä 
työllisyyttä oikeudenmukaisuuden ja tasa-
arvon periaatteet huomioon ottaen. 

Näitä tavoitteita täydennetään 
monialaisella tavoitteella, jossa 
päämääränä on alan uudenaikaistaminen 
edistämällä ja jakamalla tietämystä, 
innovointia ja digitalisointia maataloudessa 
ja maaseutualueilla sekä edistämällä niiden 
käyttöä.

Näitä tavoitteita täydennetään 
monialaisella tavoitteella, jossa 
päämääränä on alan uudenaikaistaminen 
edistämällä kestävää kehitystä ja jakamalla 
tietämystä, innovointia ja digitalisointia 
maataloudessa ja maaseutualueilla sekä 
edistämällä niiden käyttöä.

Nämä tavoitteet on saavutettava, ja 
samanaikaisesti on pyrittävä 
jäsenvaltioiden väliseen ulkoiseen 
lähentymiseen.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla 6 artikla

Erityistavoitteet Erityistavoitteet

1. Näihin yleistavoitteisiin pyritään 
seuraavien erityistavoitteiden avulla:

1. Näihin yleistavoitteisiin pyritään 
seuraavien erityistavoitteiden avulla:

a) annetaan tukea riittävien 
maataloustulojen ja maatilojen 
selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko 
unionin alueella, jotta saataisiin 
parannettua elintarviketurvaa;

a) annetaan tukea riittävien 
maataloustulojen ja maatilojen 
selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko 
unionin alueella, jotta saataisiin 
parannettua pitkän aikavälin 
elintarviketurvaa ja ennaltaehkäistyä 
ylituotantoa;

b) parannetaan 
markkinasuuntautuneisuutta ja 
kilpailukykyä, mukaan lukien 
kiinnittämällä enemmän huomiota 
tutkimukseen, teknologiaan ja 
digitalisointiin;

b) parannetaan paikallista, kansallista 
ja eurooppalaista 
markkinasuuntautuneisuutta ja ympäristön 
kestävyyttä, pitkän aikavälin 
kilpailukykyä, mukaan lukien 
kiinnittämällä enemmän huomiota 
tutkimukseen, investointeihin teknologiaan 
ja digitalisointiin kiertotalouden 
periaatteiden mukaisesti;
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c) parannetaan viljelijöiden asemaa 
arvoketjussa;

c) parannetaan viljelijöiden asemaa 
arvoketjussa muun muassa edistämällä 
lyhyitä toimitusketjuja;

d) edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä kestävää energiaa;

d) edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista erityisesti vähentämällä 
maatalous- ja elintarvikealan 
kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa 
parantamalla maaperän hiilen 
poistamista ja sitomista Pariisin 
sopimuksen mukaisesti;

e) edistetään kestävää kehitystä ja 
luonnonvarojen, kuten veden, maaperän 
ja ilman, tehokasta hoitoa;

e) myötävaikutetaan veden ja ilman 
laadun suojelemiseen ja parantamiseen 
samalla torjunta-aineiden ja antibioottien 
käyttöä vähentämällä ja edistetään entistä 
kestävämpää veden käyttöä ja maaperän 
suojelua ja parantamista;

f) edistetään luonnon 
monimuotoisuuden suojelemista ja 
ekosysteemipalveluja sekä säilytetään 
elinympäristöjä ja maisemia;

f) edistetään ekosysteemipalveluja 
myös maaseutualueilla sekä pysäytetään 
ja käännetään luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen, pölyttäjät mukaan lukien; 
edistetään elinympäristöjen, 
luonnonarvoltaan merkittävien 
viljelyjärjestelmien, lajien ja maisemien 
säilyttämistä, suojelua ja parantamista;

g) houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä maaseutualueilla;

g) houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja uusia tulokkaita erityisesti 
eniten väestökadosta kärsivillä alueilla, 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja 
helpotetaan kestävän yritystoiminnan 
kehittämistä maaseutualueilla;

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta ja paikallista 
kehitystä maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon 
alalla;

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta, sukupuolten tasa-
arvoa ja paikallista kehitystä ja yritysten 
kehittämistä maaseutualueilla, kuten 
luonnonhaitta-alueilla, myös kestävän 
biotalouden, kiertotalouden ja kestävän 
maatalouden ja metsänhoidon alalla 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi;

i) parannetaan tapaa, jolla EU:n 
maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen 
ravinto, elintarvikejäte sekä eläinten 

i) parannetaan tapaa, jolla unionin 
maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen 
ravinto, vähäisin tuotantopanoksin 
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hyvinvointi. toimiva viljely ja luonnonmukainen 
maatalous, elintarvikejätteen 
vähentäminen sekä 
mikrobilääkeresistenssin ehkäisy ja 
eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

2. Erityistavoitteita toteuttaessaan 
jäsenvaltion on varmistettava YMP:n tuen 
yksinkertaistaminen ja tuloksellisuus.

2. Erityistavoitteita toteuttaessaan 
jäsenvaltion on varmistettava YMP:n tuen 
yksinkertaistaminen ja tuloksellisuus.

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, 
miten ne ovat edistäneet omia 
tavoitteitaan tässä artiklassa säädetyllä 
tavalla, ja ehdotettava vastaavasti 
kansallisia tavoitteita. Yleisten ja 
erityisten tavoitteiden, tukitoimenpiteiden 
ja kansallisten tavoitteiden on oltava 
johdonmukaisia liitteessä XI vahvistetun 
lainsäädännön kanssa ja täydennettävä 
sitä. Komissio varmistaa V osaston III 
luvussa kuvatun menettelyn mukaisesti, 
että jäsenvaltioiden suunnittelemat 
tukitoimet ja niitä vastaavat 
maksuosuudet ovat riittäviä liitteessä XI 
vahvistetussa asiaa koskevassa 
lainsäädännössä olevien unionin 
tavoitteiden saavuttamisen 
mahdollistamiseksi.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla 7 artikla

Indikaattorit Indikaattorit

1. Edellä 5 artiklassa ja 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamista on arvioitava tuotokseen, 
tuloksiin ja vaikutukseen liittyvien 
yhteisten indikaattoreiden perusteella. 
Yhteiset indikaattorit ovat seuraavat:

1. Edellä 5 artiklassa ja 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamista on arvioitava tuotokseen, 
tuloksiin ja vaikutukseen liittyvien 
yhteisten indikaattoreiden perusteella. 
Yhteiset indikaattorit ovat seuraavat:

a) tuotosindikaattorit, jotka liittyvät 
tuettujen toimenpiteiden toteutuneisiin 
tuotoksiin;

a) tuotosindikaattorit, jotka liittyvät 
tuettujen toimenpiteiden toteutuneisiin 
tuotoksiin;
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b) tulosindikaattorit, jotka liittyvät 
asianomaisiin erityistavoitteisiin ja joita 
käytetään määrällisten välitavoitteiden ja 
tavoitteiden asettamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelmiin sisältyvien kyseisten 
erityistavoitteiden osalta ja arvioitaessa 
tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta 
edistymistä. Ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin liittyvät indikaattorit 
voivat koskea liitteessä XI lueteltuun 
unionin lainsäädäntöön perustuvissa asiaan 
liittyvissä kansallisissa ympäristö- ja 
ilmastosuunnittelun välineissä vahvistettuja 
tukitoimia;

b) tulosindikaattorit, jotka liittyvät 
asianomaisiin erityistavoitteisiin ja joita 
käytetään määrällisten välitavoitteiden ja 
tavoitteiden asettamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelmiin sisältyvien kyseisten 
erityistavoitteiden osalta ja arvioitaessa 
tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta 
edistymistä. Ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin liittyvät indikaattorit 
koskevat tarvittaessa liitteessä XI 
lueteltuun unionin lainsäädäntöön 
perustuvissa asiaan liittyvissä kansallisissa 
ympäristö- ja ilmastosuunnittelun 
välineissä vahvistettuja tukitoimia;

c) vaikutusindikaattorit, jotka liittyvät 
5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin ja joita 
käytetään YMP:n strategiasuunnitelmien ja 
YMP:n yhteydessä.

c) vaikutusindikaattorit, jotka liittyvät 
5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin ja joita 
käytetään tuettaessa määrällisten 
suoritustavoitteiden vahvistamista YMP:n 
strategiasuunnitelmien erityistavoitteiden 
osalta ja arvioitaessa edistymistä YMP:n 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhteiset tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattorit esitetään liitteessä I.

Yhteiset tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattorit esitetään liitteessä I.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I 
yhteisten tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreiden mukauttamiseksi, 
jotta voidaan ottaa huomioon 
indikaattoreiden soveltamisesta saatu 
kokemus ja lisätä tarvittaessa uusia 
indikaattoreita.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I 
yhteisten tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreiden mukauttamiseksi, 
jotta voidaan parantaa VII osaston I 
luvun mukaista suoritusperusteista 
kehystä ja ottaa huomioon indikaattoreiden 
soveltamisesta saatu kokemus ja muuttaa 
tai lisätä tarvittaessa uusia indikaattoreita.

2 a. Komissio laatii liitteessä I olevien 
tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattoreiden 
vaikuttavuudesta, tehokkuudesta, 
asiaankuuluvuudesta, 
johdonmukaisuudesta väliarvion 
koordinoidusti 127 artiklassa säädetyn 
monivuotisen arviointisuunnitelman 
tuloksellisuusarvioinnin kanssa. Tulokset 
ovat osa vaikutustenarviointia ja 
ehdotuksia, jotka koskevat YMP:n 
ohjelmasuunnittelua, jonka on määrä 
käynnistyä vuonna 2028.
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sukupuolinäkökulma otetaan huomioon 
toimien valmistelun, täytäntöönpanon ja 
arvioinnin kaikissa vaiheissa sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Kestävä kehitys

YMP:n strategiasuunnitelmien 
tavoitteisiin pyrittäessä otetaan huomioon 
kestävän kehityksen periaate sekä 
saastuttaja maksaa -periaate ja 
huomioidaan tavoite ympäristön laadun 
säilyttämisestä, suojelusta ja 
parantamisesta SEUT-sopimuksen 
11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jäsenvaltiot ja komissio 
varmistavat, että YMP:n 
erityistavoitteiden valmistelussa ja niihin 
pyrittäessä edistetään ympäristön 
suojeluvaatimuksia, resurssitehokkuutta, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista, luonnon 
monimuotoisuutta, selviytymis- ja 
palautumiskykyä katastrofitilanteissa sekä 
riskien lieventämistä ja ehkäisyä. 
Tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan 
SEUT-sopimuksen 208 artiklassa 
vahvistetun kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuutta 
koskevan periaatteen mukaisesti. 
Komissio tarkastaa kyseisen strategisen 
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yhtenäisyyden V osaston III luvussa 
esitetyn menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
Yhdenmukaisuus Pariisin sopimuksen 

kanssa
1. YMP:n strategiasuunnitelmien 
tavoitteet on pyrittävä toteuttamaan 
Pariisin sopimuksen mukaisesti ja niin, 
että saavutetaan sopimuksessa asetetut 
maailmanlaajuiset tavoitteet ja 
noudatetaan unionin ja jäsenvaltioiden 
kansallisesti määritellyissä panoksissa 
kuvattuja sitoumuksia. 
2. YMP:lla pyritään vähentämään 
unionin maatalous- ja elintarvikealan 
kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia 
vuoteen 2027 mennessä. 
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden YMP:n strategiasuunnitelmat 
ovat liitteessä XI tarkoitetuissa 
säädöksissä tai näiden pohjalta esitettyjen 
pitkän aikavälin kansallisten tavoitteiden 
ja tämän artiklan 2 kohdassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisia. 
4. Ennen YMP:n 
strategiasuunnitelmien hyväksymistä 
komission on varmistettava, että kaikkien 
YMP:n strategiasuunnitelmien 
tavoitteiden ja toimenpiteiden yhdistelmä 
mahdollistaa tässä artiklassa esitettyjen 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen. 
5. Yhdenvertaisten 
toimintamahdollisuuksien säilyttämiseksi 
kaikkialla unionissa komission on 
varmistettava, että kunkin jäsenvaltion 
kansalliset ilmastotavoitteet ja -
toimenpiteet vastaavat toisiaan. 
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
YMP:n maailmanlaajuinen ulottuvuus

1. Unioni ja jäsenvaltiot varmistavat 
SEUT-sopimuksen 208 artiklan 
mukaisesti, että kehitysyhteistyön 
tavoitteet otetaan huomioon kaikissa 
YMP:n tukitoimissa ja että niissä 
kunnioitetaan oikeutta ruokaan sekä 
oikeutta kehitykseen.
2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että YMP:n strategiasuunnitelmilla 
edistetään mahdollisimman laajasti 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
ohjelmassa asetettujen tavoitteiden, 
erityisesti tavoitteiden 2, 10, 12 ja 13, ja 
Pariisin sopimuksessa asetettujen 
tavoitteiden oikea-aikaista saavuttamista. 
Tämän vuoksi YMP:n tukitoimilla on
i) edistettävä unionissa ja sen 
kumppanimaissa monipuolista ja kestävää 
maataloutta sekä kestokykyisiä 
agroekologisia menetelmiä; 
ii) edistettävä siementen, 
viljelykasvien sekä tuotantoeläinten ja 
kesytettyjen eläinten sekä läheisten 
luonnonvaraisten lajien geneettisen 
monimuotoisuuden ylläpitämistä 
unionissa ja sen kumppanimaissa; 
iii) edistettävä pientilallisten ja 
pienten maatalousyritysten, erityisesti 
naisviljelijöiden, maanviljelyä 
harjoittavien alkuperäiskansojen ja 
paimentolaisten mahdollisuuksien 
hyödyntämistä unionissa ja sen 
kumppanimaissa; 
iv) edistettävä paikallisten 
elintarvikejärjestelmien ja kansallisten ja 
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alueellisten markkinoiden kehittämistä 
unionissa ja sen kumppanimaissa 
tavoitteena minimoida riippuvuus 
tuontielintarvikkeista ja lyhentää 
elintarvikeketjuja; 
v) lakkautettava kaupan käytännöt, 
jotka vääristävät maailmanlaajuista 
kauppaa maatalousmarkkinoilla; 
vi) katettava täysimääräisesti 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevat toimenpiteet; 
vii) kunnioitettava ”ensin ilmasto, 
sitten kauppa” -periaatetta. 
3. YMP:n yhdenmukaisuutta 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden kanssa arvioidaan 
säännöllisesti, muun muassa 
119 a artiklassa perustetusta 
seurantamekanismista saatavan datan 
avulla. Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille arvioinnin 
tuloksista ja niiden perusteella 
toteutettavista unionin toimista. 

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla 11 artikla

Periaate ja soveltamisala Periaate ja soveltamisala

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa 
ehdollisuusjärjestelmä, jonka mukaisesti 
määrätään hallinnollinen seuraamus 
tuensaajille, joille maksetaan suoraa tukea 
tämän osaston II luvun mukaisesti tai 
vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 artiklan 
mukaisesti mutta jotka eivät täytä YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja, 
liitteessä III olevassa luettelossa mainittuja 
unionin lainsäädännön mukaisia 

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa 
ehdollisuusjärjestelmä, jonka mukaisesti 
tuensaajille, joille maksetaan suoraa tukea 
tämän osaston II ja III luvun mukaisesti tai 
vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 artiklan 
mukaisesti, määrätään hallinnollinen 
seuraamismaksu, jos he eivät täytä 
tapauksen mukaan liitteessä III olevassa 
luettelossa mainittuja, YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja 
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lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevia toimenpidevaatimuksia, jotka 
koskevat seuraavia erityisaloja:

unionin lainsäädännön mukaisia 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevia toimenpidevaatimuksia, jotka 
koskevat seuraavia erityisaloja:

a) ilmasto ja ympäristö; a) ilmasto ja ympäristö, mukaan 
lukien vesi, ilma, maaperä, luonnon 
monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut;

b) kansanterveys, eläinten terveys ja 
kasvien terveys;

b) kansanterveys, eläinten terveys ja 
kasvien terveys;

c) eläinten hyvinvointi. c) eläinten hyvinvointi.

2. YMP:n strategiasuunnitelmaan 
sisällytettäviä hallinnollisia seuraamuksia 
koskevissa säännöissä on noudatettava 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] IV 
osaston IV luvussa vahvistettuja 
vaatimuksia.

2. YMP:n strategiasuunnitelmaan 
sisällytettävää tehokasta ja varoittavaa 
hallinnollisten seuraamusten järjestelmää 
koskevissa säännöissä on noudatettava 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] IV 
osaston IV luvussa vahvistettuja 
vaatimuksia.

3. Liitteessä III tarkoitettuja 
lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyviä 
säädöksiä sovelletaan niiden sovellettavan 
toisinnon muodossa, ja kun on kyse 
direktiiveistä, sellaisina kuin jäsenvaltiot 
ovat panneet ne täytäntöön.

3. Liitteessä III tarkoitettuja 
lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyviä 
säädöksiä sovelletaan niiden sovellettavan 
toisinnon muodossa, ja kun on kyse 
direktiiveistä, sellaisina kuin jäsenvaltiot 
ovat panneet ne täytäntöön.

4. Tässä jaksossa ’lakisääteisellä 
hoitovaatimuksella’ tarkoitetaan kutakin 
liitteessä III tarkoitettua tietyn säädöksen 
unionin oikeuden mukaista yksittäistä 
lakisääteistä hoitovaatimusta, joka eroaa 
sisällöltään muista saman säädöksen 
vaatimuksista.

4. Tässä jaksossa ’lakisääteisellä 
hoitovaatimuksella’ tarkoitetaan kutakin 
liitteessä III tarkoitettua tietyn säädöksen 
unionin oikeuden mukaista yksittäistä 
lakisääteistä hoitovaatimusta, joka eroaa 
sisällöltään muista saman säädöksen 
vaatimuksista.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla 12 artikla

Hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat jäsenvaltioiden velvoitteet

Hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat jäsenvaltioiden velvoitteet

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
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enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa. 
Jäsenvaltion on määriteltävä kansallisella 
tai alueellisella tasolla tuensaajiin 
sovellettavat hyvän maatalous- ja 
ympäristökunnon vähimmäisvaatimukset 
liitteessä III tarkoitettujen vaatimusten 
päätavoitteen perusteella ottaen huomioon 
kyseessä olevien alojen erityispiirteet, 
mukaan lukien maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet, käytössä olevat 
viljelyjärjestelmät, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet.

enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa. 
Jäsenvaltion on määriteltävä 
asianmukaisia sidosryhmiä kuullen 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
tuensaajiin sovellettavat hyvän maatalous- 
ja ympäristökunnon vähimmäisvaatimukset 
liitteessä III tarkoitettujen vaatimusten 
päätavoitteen perusteella sekä liitteessä XI 
vahvistetun lainsäädännön mukaisesti ja 
sitä täydentäen. Jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon kyseessä olevien alojen 
erityispiirteet, mukaan lukien maaperä- ja 
ilmasto-olosuhteet 6 artiklan 1 kohdan d, 
e, ja i alakohdan mukaisten 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, perinteiset 
viljelykäytännöt ja tilarakenteet.

2. Jäsenvaltio voi liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta 
määrätä kyseisessä liitteessä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi muita vaatimuksia 
näihin päätavoitteisiin pääsemiseksi. 
Jäsenvaltio ei kuitenkaan saa määritellä 
vähimmäisvaatimuksia muiden 
päätavoitteiden kuin liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta.

2. Jäsenvaltio ei saa määritellä 
vähimmäisvaatimuksia muiden 
päätavoitteiden kuin liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta. 
Jäsenvaltio voi kuitenkin liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta 
määrätä kyseisessä liitteessä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi muita vaatimuksia 
näihin päätavoitteisiin pääsemiseksi.

2 a. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
määrittelemää vaatimusta 106 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti ottaen 
huomioon vaatimuksen vaaditun 
tehokkuuden ja olemassa olevat 
vaihtoehdot.

3. Jäsenvaltion on otettava käyttöön 
järjestelmä, jossa määrätään liitteessä III 
tarkoitettua maatilojen kestävää 
ravinnehuoltoa koskevasta välineestä; 
välineen vähimmäissisällön ja toimintojen 
on oltava kyseisessä liitteessä määritellyn 
mukaiset, ja tuensaajien on käytettävä sitä.

3. Jäsenvaltion on otettava käyttöön 
järjestelmä, jossa määrätään liitteessä III 
tarkoitettua maatilojen kestävää 
ravinnehuoltoa ja ravinnekuormituksen 
vähentämistä koskevasta välineestä; 
välineen vähimmäissisällön ja toimintojen 
on oltava kyseisessä liitteessä määritellyn 
mukaiset, ja tuensaajien on käytettävä sitä. 
Jotta taataan tämän välineen tehokas 
käyttö ja täytäntöönpano, komission on 
sallittava tarkoituksenmukainen 
siirtymäaika.

Komissio voi tukea jäsenvaltioita kyseisen Komissio voi tukea jäsenvaltioita kyseisen 
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välineen suunnittelussa, samoin kuin 
tarvittavissa datan tallennus- ja 
käsittelypalveluissa.

välineen suunnittelussa, samoin kuin 
tarvittavissa datan tallennus- ja 
käsittelypalveluissa.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, jotka koskevat hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa, mukaan 
lukien liitteessä III tarkoitetussa maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevassa toimenpidevaatimuksessa 1 
sovelletun, nurmen osuuteen perustuvan 
järjestelmän osatekijät, viitevuosi ja 
muuntosuhde sekä maatilojen kestävää 
hoitoa koskevan välineen muoto ja muut 
vähimmäistekijät ja toiminnot.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, jotka koskevat hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa, mukaan 
lukien nurmen osuuteen perustuvan 
järjestelmän osatekijät, viitevuosi ja 
muuntosuhde sekä maatilojen kestävää 
ravinnekuormituksen vähentämistä 
koskevan välineen muoto ja muut 
vähimmäistekijät ja toiminnot.

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, jotka koskevat hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa 
ylivoimaisen esteen tapauksissa, mukaan 
lukien luonnonkatastrofit, epidemiat ja 
kasvitaudit.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla 13 artikla

Maatilojen neuvontapalvelut Maatilojen neuvontapalvelut

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaan viljelijöille 
ja muille YMP:n tuensaajille suunnattuja 
maanhoitoa ja tilanhoitoa koskevia 
neuvontapalveluja, jäljempänä ’maatilojen 
neuvontapalvelut’.

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaan viljelijöille 
ja muille YMP:n tuensaajille, mukaan 
lukien tarvittaessa metsänomistajat, 
suunnattuja maanhoitoa ja tilanhoitoa 
koskevia neuvontapalveluja, jäljempänä 
’maatilojen neuvontapalvelut’.

2. Maatilojen neuvontapalvelut 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä 
tarjoavat tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää ajantasaista teknologista ja 

2. Maatilojen neuvontapalvelut 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä 
helpottavat kestävän ja vähän 
tuotantopanoksia vaativan tuotannon 
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tieteellistä tietoa. Ne sisällytetään toisiinsa 
liittyviin palveluihin, joissa on mukana 
maatilaneuvojia, tutkijoita, 
viljelijäjärjestöjä ja muita asiaan liittyviä 
sidosryhmiä ja jotka muodostavat 
maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmän, jäljempänä ’AKIS-
järjestelmä’.

edellyttämien taitojen ja osaamisen 
hankkimista käyttämällä tutkimuksen ja 
innovoinnin synnyttämää ajantasaista 
teknologista ja tieteellistä tietoa. Ne 
sisällytetään toisiinsa liittyviin palveluihin, 
joissa on mukana maatilaneuvojia, 
tutkijoita, viljelijäjärjestöjä ja muita asiaan 
liittyviä sidosryhmiä ja jotka muodostavat 
maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmän, jäljempänä ’AKIS-
järjestelmä’.

3. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
maatiloille annettava neuvonta on 
puolueetonta ja että neuvojilla ei ole 
eturistiriitoja.

3. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
maatiloille annettava neuvonta on 
puolueetonta ja että neuvojilla ei ole 
eturistiriitoja ja että maatilojen 
neuvontapalvelut mukautetaan tilojen 
moninaisuuden ja tuotantotapojen 
mukaan.

3 a. Komissio määrittelee maatilojen 
neuvontapalvelujen vähimmäisnormit 
tarjotun palvelun laadun, 
riippumattomuuden ja alueellisen 
kattavuuden osalta.

4. Maatilojen neuvontapalvelujen on 
katettava ainakin seuraavat:

4. Maatilojen neuvontapalvelujen on 
katettava ainakin seuraavat:

a) kaikki YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetut 
viljelijöihin ja muihin tuensaajiin 
sovellettavat vaatimukset, edellytykset ja 
hoitositoumukset, mukaan lukien 
ehdollisuuteen liittyvät vaatimukset ja 
normit sekä tukijärjestelmiin liittyvät 
edellytykset, kuten myös tiedot YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytetyistä 
rahoitusvälineistä ja suunnitelman 
mukaisesti laadittavista 
liiketoimintasuunnitelmista;

a) kaikki YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetut 
viljelijöihin ja muihin tuensaajiin 
sovellettavat vaatimukset, edellytykset ja 
hoitositoumukset, mukaan lukien 
ehdollisuuteen liittyvät vaatimukset ja 
normit sekä tukijärjestelmiin liittyvät 
edellytykset, kuten myös tiedot YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytetyistä 
rahoitusvälineistä ja suunnitelman 
mukaisesti laadittavista 
liiketoimintasuunnitelmista;

b) vaatimukset, jotka jäsenvaltiot ovat 
määrittäneet direktiivin 2000/60/EY, 
direktiivin 92/43/ETY, direktiivin 
2009/147/EY, direktiivin 2008/50/E, 
direktiivin (EU) 2016/2284, asetuksen 
(EU) 2016/2031, asetuksen (EU) 2016/429, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/200930 55 
artiklan ja direktiivin 2009/128/EY 

b) vaatimukset, jotka jäsenvaltiot ovat 
määrittäneet direktiivin 2000/60/EY, 
direktiivin 92/43/ETY, direktiivin 
2009/147/EY, direktiivin 2008/50/E, 
direktiivin (EU) 2016/2284, asetuksen 
(EU) 2016/2031, täytäntöönpanoasetusten 
(EU) 2013/485, 2018/783, 2018/784 ja 
2018/785, asetuksen (EU) 2016/429, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/200930, 
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täytäntöönpanemiseksi; direktiivin 2009/128/EY, direktiivin 
98/58/EY, direktiivin 1999/74/EY, 
direktiivin 2007/43/EY, direktiivin 
2008/119/EY, direktiivin 2008/120/EY, 
asetuksen (EY) 2008/543 ja asetuksen 
(EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanemiseksi 
samalla kun kannustetaan siirtymään 
agroekologisiin menetelmiin;

b a) siirtyminen agroekologisiin 
käytäntöihin, mukaan lukien 
peltometsäviljely, ja niiden ylläpitäminen;
b b) edellä 12 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu kestävää ravinnehuoltoa ja 
ravinnekuormituksen vähentämistä 
koskeva väline;

c) tiedonannossa Eurooppalainen 
yhteinen terveys -toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi31 
vahvistetut maatalouskäytännöt 
mikrobilääkeresistenssin kehittymisen 
estämiseksi; 

c) tiedonannossa Eurooppalainen 
yhteinen terveys -toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi31 
vahvistetut maatalouskäytännöt 
mikrobilääkeresistenssin kehittymisen 
estämiseksi; 

d) 70 artiklassa tarkoitettu 
riskinhallinta;

d) 70 artiklassa tarkoitettu 
riskinhallinta;

e) innovointituki, joka on tarkoitettu 
erityisesti 114 artiklassa tarkoitetun 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

e) innovointituki, joka on tarkoitettu 
erityisesti 114 artiklassa tarkoitetun 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

f) edellä 102 artiklan b alakohdassa 
tarkoitettujen digitaaliteknologioiden 
kehittäminen maataloudessa ja 
maaseutualueilla.

f) edellä 102 artiklan b alakohdassa 
tarkoitettujen digitaaliteknologioiden 
kehittäminen maataloudessa ja 
maaseutualueilla.

f a) nuorten viljelijöiden ja uusien 
tulokkaiden tukeminen ja avustaminen 
viiden vuoden ajan heidän toimintansa 
aloittamisesta;
f b) tuottajaorganisaatioiden 
perustaminen ja kehittäminen.

______________________ ______________________
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 
päivänä lokakuuta 2009, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 
päivänä lokakuuta 2009, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
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saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1)

saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1)

______________________ ______________________
31 Eurooppalainen yhteinen terveys -
toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi 
(COM(2017) 339 final).

31 Eurooppalainen yhteinen terveys -
toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi 
(COM(2017) 339 final).

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
3 osasto – 1 luku – 3 a jakso (uusi) 13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a jakso
Luonnonmukainen maatalous

13 a artikla
Luonnonmukainen maatalous

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2018/8481 a annetun 
määritelmän mukainen 
luonnonmukainen maatalous on 
sertifioitu viljelyjärjestelmä, jolla voidaan 
edistää useita tämän asetuksen 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuja YMP:n 
erityistavoitteita. Jäsenvaltioiden on 
arvioitava luomusertifioinnin mukaisesti 
hoidettavaa maatalousmaata varten 
tarvittavan tuen taso ottaen huomioon 
luonnonmukaisen maatalouden hyödyt ja 
kasvavan kysynnän, joka ohittaa edelleen 
tuotannon kasvun. Jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiinsa analyysi 
luonnonmukaisen maatalouden alan 
tuotannosta, odotetusta kysynnästä ja 
mahdollisuuksista täyttää YMP:n 
tavoitteet sekä vahvistettava tavoitteet 
luonnonmukaisesti hoidetun 
maatalousmaan osuuden lisäämiseksi ja 
koko luonnonmukaisen toimitusketjun 
kehittämiseksi. Jäsenvaltioiden on tämän 
arvioinnin perusteella määriteltävä 
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asianmukainen tukitaso 
luonnonmukaiseen maatalouteen 
siirtymistä ja sen ylläpitämistä varten joko 
65 artiklassa tarkoitettujen maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden tai 28 artiklassa 
tarkoitettujen ekojärjestelmien avulla 
taikka käyttämällä niiden yhdistelmää, ja 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
osoitetut määrärahat vastaavat 
luonnonmukaisen tuotannon odotettua 
kasvua.
___________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta 
tuotannosta ja luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 
kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, 
s. 1).

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla 14 artikla

Suorien tukien muodossa olevat 
tukitoimityypit

Suorien tukien muodossa olevat 
tukitoimityypit

1. Tämän luvun mukaiset tukitoimet 
voivat olla tuotannosta irrotettuja suoria 
tukia ja tuotantosidonnaisia tukia.

1. Tämän luvun mukaiset tukitoimet 
voivat olla tuotannosta irrotettuja suoria 
tukia ja tuotantosidonnaisia tukia.

2. Tuotannosta irrotetut suorat tuet 
ovat seuraavat: 

2. Tuotannosta irrotetut suorat tuet 
ovat seuraavat: 

a) kestävyysperusteinen perustulotuki; a) kestävyysperusteinen perustulotuki;

b) kestävyysperusteinen täydentävä 
uudelleenjakotulotuki;

b) kestävyysperusteinen täydentävä 
uudelleenjakotulotuki;

c) nuorten viljelijöiden täydentävä 
tulotuki;

c) nuorten viljelijöiden täydentävä 
tulotuki;

d) ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät. d) ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät.

3. Tuotantosidonnaiset suorat tuet 3. Tuotantosidonnaiset suorat tuet 
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ovat seuraavat: ovat seuraavat:

a) tuotantosidonnainen tulotuki; a) tuotantosidonnainen tulotuki;

b) puuvillan lajikohtainen tuki. b) puuvillan lajikohtainen tuki.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Seuraavat tuensaajaryhmät eivät voi 
saada tukea tulotukimaksuista 
maataloustukirahaston kautta:
a) kansalliset tai alueelliset poliitikot 
tai virkamiehet, jotka ovat suoraan 
vastuussa YMP:n tukien suunnittelusta, 
hallinnasta tai valvonnasta;
b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden perheenjäsenet;

Perustelu

Kun otetaan huomioon eturistiriitoihin liittyvät laaja-alaiset ongelmat, ei ole toivottavaa, että 
maatalousministerit, maatalousalan virkamiehet, parlamenttien maatalousvaliokuntien 
jäsenet tai heidän perheensä tekevät tulotukea koskevia päätöksiä.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla 15 artikla

Tukien alentaminen Tukien alentaminen

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

1. Jäsenvaltion on rajoitettava 
viljelijälle tämän luvun mukaisesti 
myönnettävien suorien tukien määrä 
tiettynä kalenterivuonna 60 000 euroon:
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a) vähintään 25 prosenttia, jos määrä 
on 60 000–75 000 euroa; 
b) vähintään 50 prosenttia, jos määrä 
on 75 000–90 000 euroa; 
c) vähintään 75 prosenttia, jos määrä 
on 90 000–100 000 euroa;
d) by 100 % for the amount 
exceeding EUR 100 000
2. Ennen 1 kohdan soveltamista 
jäsenvaltion on vähennettävä viljelijälle 
tämän luvun nojalla tiettynä 
kalenterivuonna myönnettävistä suorista 
tuista:

2. Ennen 1 kohdan soveltamista 
jäsenvaltion on vähennettävä viljelijälle 
tämän luvun nojalla tiettynä 
kalenterivuonna myönnettävistä suorista 
tuista 28 artiklan mukaisesti ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmiin myönnettävät tuet.

a) viljelijän ilmoittamat 
maataloustoimintaan liittyvät palkat, 
mukaan lukien verot ja 
työnantajamaksut; ja
b) vastaavat kustannukset, jotka 
aiheutuvat sellaisten maatilalla 
työskentelevien henkilöiden 
säännöllisestä ja ilmaisesta työstä, jotka 
eivät saa palkkaa tai joiden saama palkka 
on suoritetuista palveluista tavallisesti 
maksettavaa korvausta pienempi mutta 
jotka saavat korvauksen maatilan 
liiketoiminnan taloudellisen tuloksen 
kautta.
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
määrien laskemiseksi jäsenvaltion on 
käytettävä kansallisen tai alueellisen 
tason maataloustoimintaan liittyviä 
keskipalkkoja kerrottuna asianomaisen 
viljelijän ilmoittamien vuotuisten 
työyksiköiden määrällä. 
3. Tuloa, joka tukien alentamisesta 
arvioidaan saatavan, on ensisijaisesti 
käytettävä kestävyysperusteisen 
täydentävän uudelleenjakotulotuen 
rahoittamiseen ja tämän jälkeen sellaisten 
muiden tukitoimien rahoittamiseen, jotka 
kuuluvat tuotannosta irrotettuihin suoriin 
tukiin.

3. Tuloa, joka tukien alentamisesta 
arvioidaan saatavan, on ensisijaisesti 
käytettävä ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien rahoittamiseen ja 
tämän jälkeen tukitoimityyppien 
rahoittamiseen maaseuturahaston 
puitteissa siirtona IV luvun mukaisesti. 
Tällainen siirto maaseuturahastoon on 
tehtävä osana YMP:n 
strategiasuunnitelman rahoitustaulukoita, 
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ja sitä voidaan tarkistaa 90 artiklan 
mukaisesti vuonna 2023. Siihen ei 
sovelleta maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston välisten varainsiirtojen 
enimmäismääriä, jotka vahvistetaan 90 
artiklan mukaisesti.

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

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai 
osan siitä siirtoina rahoittaakseen 
kestävyysperusteistä täydentävää 
uudelleenjakotulotukea tai rahoittaakseen 
muita sellaisia tukitoimia, jotka kuuluvat 
tuotannosta irrotettuihin suoriin tukiin.

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

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

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tässä alajaksossa vahvistettua 
tukea ei saa missään oloissa käyttää 
sellaisten tuotantojärjestelmien hyödyksi, 
jotka vaikuttavat kielteisesti ympäristöön 
tai kolmansiin maihin, eikä liitteessä XI 
tarkoitettujen säädösten kiertämiseen.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 b. Tämän alajakson nojalla 
myönnettävää tukea ei saa käyttää 
keskitetyn eläinten ruokintatoiminnan 
rahoittamiseen.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä haluaa, että YMP on reilu sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä. 
Muotoilustaan huolimatta kohta mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat jatkaa alankojen 
peltoaloilla toteutettavan viljelyn suosimista ja syrjiä aktiivisia viljelijöitä, jotka tuottavat 
julkisia hyödykkeitä toisinaan vaativissa olosuhteissa ylänköjen laidunalueilla tai 
sekakäytössä olevilla alueilla. Usein tämä on yhteydessä luonnonarvoltaan merkittävään 
maatalouteen.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla 20 artikla

Tukioikeuksien arvo ja arvon 
yhdenmukaistaminen

Tukioikeuksien arvo ja arvon 
yhdenmukaistaminen

1. Jäsenvaltion on määritettävä 
tukioikeuksien yksikköarvo ennen tämän 
artiklan mukaista yhdenmukaistamista 
mukauttamalla tukioikeuksien arvoa 
suhteessa tukioikeuksien asetuksen (EU) 

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

N:o 1307/2013 mukaisesti hakuvuodeksi 
2020 vahvistettuun arvoon ja kyseisen 
asetuksen III osaston III luvussa 
hakuvuodeksi 2020 säädettyyn asiaan 
liittyvään tukeen, joka myönnetään 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Jäsenvaltion on rahoitettava 4 ja 5 
kohdan noudattamisen edellyttämät 
tukioikeuksien arvon korotukset 3 kohdan 
soveltamisesta mahdollisesti saatavalla 
tulolla ja tarvittaessa pienentämällä 1 
kohdan mukaisesti määritellyn 
tukioikeuksien yksikköarvon ja 
hakuvuoden 2026 perustulotuen 
suunnitellun keskimääräisen 
yksikkömäärän, kuten 106 artiklan 1 
kohdan mukaisesti toimitetussa YMP:n 

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

strategiasuunnitelmassa vahvistetaan 
kyseisen jäsenvaltion tai 18 artiklan 2 
kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden 
osalta, välistä erotusta.

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

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

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

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

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Edellä a ja b alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltiot 
voivat asettaa naiset etusijalle 6 artiklan 
1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Perustelu

Naisten merkittävämpää osallistumista taloudelliseen toimintaan on edistettävä osana 
yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytettäviä erityistavoitteita.
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Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 artikla 26 artikla

Kestävyysperusteinen täydentävä 
uudelleenjakotulotuki

Kestävyysperusteinen täydentävä 
uudelleenjakotulotuki

1. Jäsenvaltion on säädettävä 
kestävyysperusteisesta täydentävästä 
uudelleenjakotulotuesta, jäljempänä 
’uudelleenjakotulotuki’, tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on säädettävä 
kestävyysperusteisesta täydentävästä 
uudelleenjakotulotuesta, jäljempänä 
’uudelleenjakotulotuki’, tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

2. Jäsenvaltion on varmistettava tuen 
uudelleenjako isoimmilta pienemmille ja 
keskisuurille tiloille säätämällä 
uudelleenjakotulotuesta vuotuisena, 
tuotannosta irrotettuna hehtaarikohtaisena 
tukena viljelijöille, joilla on oikeus 17 
artiklassa tarkoitetun perustulotuen 
mukaisiin maksuihin.

2. Jäsenvaltion on varmistettava tuen 
uudelleenjako isoimmilta pienemmille ja 
keskisuurille tiloille säätämällä 
uudelleenjakotulotuesta vuotuisena, 
tuotannosta irrotettuna hehtaarikohtaisena 
tukena viljelijöille, joilla on oikeus 17 
artiklassa tarkoitetun perustulotuen 
mukaisiin maksuihin.

3. Jäsenvaltion on vahvistettava 
hehtaarikohtainen määrä tai eri määrät eri 
hehtaariasteikoille sekä viljelijäkohtainen 
hehtaarien enimmäismäärä, jolle/joille 
uudelleenjakotulotukea maksetaan.

3. Jäsenvaltion on vahvistettava 
hehtaarikohtainen määrä tai eri määrät eri 
hehtaariasteikoille sekä viljelijäkohtainen 
hehtaarien enimmäismäärä, jolle/joille 
uudelleenjakotulotukea maksetaan.

4. Tietylle hakuvuodelle suunniteltu 
hehtaarikohtainen määrä ei saa olla 
suurempi kuin suorien tukien kansallinen 
keskimäärä kyseisenä hakuvuonna.

4. Tietylle hakuvuodelle suunniteltu 
hehtaarikohtainen määrä ei saa olla 
suurempi kuin suorien tukien kansallinen 
keskimäärä kyseisenä hakuvuonna.

5. Kansallinen keskimääräinen 
suorien tukien määrä hehtaaria kohden 
määritellään liitteessä IV säädetyn, tiettyä 
hakuvuotta koskevan suorien tukien 
kansallisen enimmäismäärän ja kyseisen 
hakuvuoden perustulotuen suunniteltujen 
tuotosten välisenä suhteena, hehtaareina 
ilmaistuna.

5. Kansallinen keskimääräinen 
suorien tukien määrä hehtaaria kohden 
määritellään liitteessä IV säädetyn, tiettyä 
hakuvuotta koskevan suorien tukien 
kansallisen enimmäismäärän ja kyseisen 
hakuvuoden perustulotuen suunniteltujen 
tuotosten välisenä suhteena, hehtaareina 
ilmaistuna.
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Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi osana velvollisuutta 
edistää 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettua erityistavoitetta ”houkutellaan 
alalle nuoria viljelijöitä ja helpotetaan 
yritystoiminnan kehittämistä 
maaseutualueilla” ja kohdentaakseen 
vähintään 2 prosenttia suorien tukien 
määrärahoistaan kyseiseen tavoitteeseen 86 
artiklan 4 kohdan mukaisesti tarjota 
täydentävää tulotukea nuorille viljelijöille, 
jotka ovat äskettäin aloittaneet tilanpidon 
ensimmäistä kertaa ja ovat oikeutettuja 17 
artiklassa tarkoitettuun perustulotukeen.

2. Jäsenvaltio voi osana velvollisuutta 
edistää 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettua erityistavoitetta ”houkutellaan 
alalle uusia viljelijöitä” ja kohdentaakseen 
vähintään 4 prosenttia suorien tukien 
määrärahoistaan kyseiseen tavoitteeseen 
86 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarjota 
täydentävää tulotukea nuorille viljelijöille, 
jotka ovat oikeutettuja 17 artiklassa 
tarkoitettuun perustulotukeen ja jotka 
ryhtyvät alalle ensi kertaa tai jotka ovat 
ryhtyneet alalle viisi vuotta ennen nuorten 
viljelijöiden tukea koskevan hakemuksen 
jättämistä edellyttäen, että näitä tukia 
käytetään kestävään tuotantoon ja että 
tulot / rahoitusvarat eivät ylitä 15 
artiklassa säädettyä raja-arvoa.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, nuoret viljelijät, 
jotka ovat saaneet asetuksen (EU) 
N:o 1307/2013 viimeisenä 
soveltamisvuonna saman asetuksen 
50 artiklassa tarkoitettua tukea, voivat 
saada tässä asetuksessa tarkoitettua tukea 
kokonaismääräajaksi, josta on säädetty 
tämän asetuksen 3 kohdassa. 

Perustelu

Nuorille viljelijöille, jotka eivät tarvitse rahaa tai käyttävät sitä tehostamiseen tavalla, joka 
on ristiriidassa 5 ja 6 artiklan tavoitteiden kanssa, ei pidä myöntää veronmaksajien rahoja.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla 28 artikla
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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 
tukijärjestelmä ja kohdennettava suorien 
tukien kansallisista määrärahoistaan 
vähintään 30 prosentin maksuosuus 
vapaaehtoisten ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien, jäljempänä 
’ekojärjestelmät’, tukeen ja säädettävä 
tuesta tässä artiklassa säädetyin ja 
jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

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 
tai viljelijöiden ryhmiä, jos he sitoutuvat 
noudattamaan, säilyttämään ja edistämään 
tukikelpoisilla hehtaareilla sitoumuksia, 
jotka koskevat ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä ja -
järjestelmiä.

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

3. Komissio antaa 138 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tätä asetusta laatimalla 
unionin luettelo ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisista maatalouskäytännöistä, 
ottaen huomioon tämän artiklan 4 
kohdassa tarkoitetut edellytykset.
Jäsenvaltioiden on laadittava täydentävät 
kansalliset luettelot ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä valitsemalla 
käytännöt ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta unionin luettelosta. 
Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle 
järjestelmät, jotka tarjoavat sivuhyötyjä, 
edistävät synergioiden aikaansaamista ja 
korostavat yhdennettyä lähestymistapaa.
Komission on annettava jäsenvaltioille 
kansallisten luetteloiden laatimisessa 
tarvittavaa opastusta koordinoidusti 
eurooppalaisten ja kansallisten yhteisen 
maatalouspolitiikan verkostojen kanssa 
113 artiklan mukaisesti, jotta helpotetaan 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa, 
parannetaan tietopohjaa ja ratkaisuja, 
6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
säädettyjen erityisten ympäristöön ja 
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ilmastoon liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä erityisiin paikallisiin, 
alueellisiin tai kansallisiin ja/tai 
ympäristöllisiin konteksteihin tai 
rajoitteisiin mukautettujen toimien ja 
järjestelmien toistomahdollisuuteen.
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa täydentävät järjestelmät, joita 
ei ole vahvistettu unionin luettelossa, 
voidaan sisällyttää kansallisiin 
luetteloihin komission suostumuksella 
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- ja ympäristöviranomaisten 
yhteistyönä asiantuntijoita kuullen.
Komissio arvioi joka (toinen) vuosi 
kansallisia luetteloita ottaen huomioon 
asetetut tehokkuusvaatimukset, olemassa 
olevat vaihtoehdot ja järjestelmien 
vaikutuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. Arviot 
on asetettava julkisesti saataville, ja 
riittämättömien/kielteisten arvioiden 
tapauksessa jäsenvaltioiden on 
ehdotettava muutettuja luetteloita ja 
järjestelmiä 107 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. 

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, ja f 
alakohdan tavoitteen osalta on 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
luonnonarvoltaan merkittäviin 
maataloustuotantojärjestelmiin ja 
Natura 2000 -maataloustuotantoon.

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

5. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea ainoastaan 
sitoumuksista, jotka
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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 ja liitteessä III 
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 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;

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

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

d) eroavat sitoumuksista tai 
täydentävät sitoumuksia, joista 
myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti, 
tai täydentävät niitä.

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

6. Ekojärjestelmien tuki myönnetään 
vuotuisena maksuna tukikelpoista hehtaaria 
tai tilaa 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. 

6 a. Jäsenvaltiot voivat edellyttää 
pakollista osallistumista ekojärjestelmiin 
luonnonarvoltaan merkittävillä alueilla 
tai kun tämä voidaan asianmukaisesti 
perustella siten, että se täyttää 1 artiklan 
6 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetun 
yhden tai useamman ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvän tavoitteen.
6 b. Jäsenvaltioiden on jätettävä 
ekojärjestelmät 15 artiklan mukaisesti 
mahdollisen tukien alentamisen ja 
rahoituksen enimmäistason soveltamisen 
ulkopuolelle.

7. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat 

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

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.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Luonnonhaitat ja muut aluekohtaiset 

haitat
1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
luonnonhaittoihin ja muihin 
aluekohtaisiin haittoihin tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklan 1 
kohdassa vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.
2. Nämä tuet on myönnettävä 
tosiasiallisille viljelijöille alueilla, jotka on 
nimetty asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 
artiklan mukaisesti.
3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
korvatakseen tuensaajille kokonaan tai 
osittain lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
luonnonhaittoihin ja muihin 
aluekohtaisiin haittoihin kyseisellä 
alueella.
4. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
lasketaan luonnonhaittojen ja muiden 
aluekohtaisten haittojen osalta verrattuna 
alueisiin, joilla ei ole luonnonhaittoja 
eikä muita aluekohtaisia haittoja.
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5. Tuet myönnetään vuosittain 
hehtaarikohtaisesti.
6. Jäsenvaltiot vahvistavat tämän 
artiklan mukaisille tukitoimille 
vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuuden 
maataloustukirahaston 
kokonaisosuudesta. Vakiohintaiset menot 
saavat poiketa enintään 20 prosenttia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
31 artiklassa tarkoitetuista menoista.

Perustelu

Tämän artiklan siirtäminen ensimmäiseen pilariin vapauttaa enemmän rahaa ilmasto- ja 
ympäristötoimiin toisessa pilarissa.

Tarkistus 84

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.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio varmistaa V osaston III 
luvun mukaisesti, että 
tuotantosidonnainen tukia eläimiä varten 
myönnetään vain tiloille, joiden 
eläintiheys ei ylitä määritettyä 
enimmäismäärää tietyllä vesistöalueella 
sellaisena kuin se on määritelty 
direktiivissä 2000/60/EY. 
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Perustelu

Tuotantosidonnaisella tulotuella usein tuetaan lihan ja maidon tehotuotantoa. Jotta 
ylituotannon kielteisiä vaikutuksia erityisesti ilmastoon ja maatilojen tuloihin voitaisiin 
pienentää, tukea tulee myöntää vain tiloille, joiden eläintiheys ei ylitä enimmäismäärää, ja 
viljelijöitä on autettava siirtymään monipuolisempiin tuotantomalleihin. Tällä toimella 
pyritään myös välttämään ylituotantoa. Eläintiheyden enimmäismääriä voidaan mukauttaa 
alueellisiin erityispiirteisiin vesipuitedirektiivin vesipiirin hoitosuunnitelmien perusteella.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos jäsenvaltio ehdottaa 106 
artiklan mukaisessa YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan vapaaehtoista 
tuotantosidonnaista tukea, komissio 
varmistaa, että
a) tuki on vahingon tuottamisen 
välttämistä koskevan periaatteen 
mukainen;
b) tuki on selvästi tarpeen tai siitä on 
hyötyä ympäristöön tai yhteiskuntaan 
liittyvistä syistä, mikä voidaan osoittaa 
empiirisesti määrällisesti 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;
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f) karjankasvatukseen myönnetään 
tukea vain tiloille, joiden eläintiheys on 
pieni ja pysyy asianomaisen vesistöalueen 
ympäristön kantokyvyn rajoissa 
direktiivin 2000/60/EY mukaisesti ja 
joiden läheisyydessä on riittävästi rehu- ja 
laidunalueita, joiden ylläpito ei edellytä 
ulkopuolisten tahojen apua.
Edellä a–f alakohdassa vahvistettujen 
edellytysten täyttyessä komissio voi joko 
hyväksyä tai, yhteistyössä asianomaisen 
jäsenvaltion kanssa, mukauttaa 
asianomaisen jäsenvaltion ehdottamat 
muuttujat tämän asetuksen 115 ja 
116 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tuotantosidonnaisen tulotuen edellytyksenä tulisi olla tiukkojen kestävyysperusteiden 
täyttyminen, sillä se vääristää sekä EU:n sisämarkkinoita että ulkomarkkinoita siirtäen 
tuotannon joko tietyistä jäsenvaltioista tai kolmansista maista toisiin jäsenvaltioihin.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan- 
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, joissa 
sovelletaan lain mukaisia 
vähimmäisvaatimuksia tiukempia eläinten 
hyvinvointia ja ympäristöä koskevia 
standardeja, tai jos ne ovat tärkeitä 
taloudellisista, yhteiskunnallisista tai 
ympäristöön liittyvistä syistä, ja niiden 
tarve on perusteltu V osaston III luvussa 
esitettyä menettelyä noudattaen, 
empiirisesti määrällisesti ja 
riippumattomasti todennettavin todistein: 
vilja, öljysiemenet, valkuaiskasvit, 
palkokasvit, pellava, hamppu, riisi, 
pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
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korvata fossiilisia materiaaleja. vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät 
ja vihannekset.

Perustelu

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tuensaajat ovat kelpoisia saamaan 
tuotantosidonnaista tukea vain, jos niiden 
tuotantostandardit ovat korkeammat kuin 
voimassa olevat ympäristöä ja eläinten 
hyvinvointia koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja 
vuohia, jäsenvaltion on määritettävä 
tukikelpoisuusedellytyksenä vaatimukset, 
jotka koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/200032 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/200433 säädettyä eläinten 
tunnistamista ja rekisteröimistä. 

2. Tuotantosidonnaista tulotukea 
voidaan myöntää vain, jos: 
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Nautaeläimet tai lampaat ja vuohet on 
katsottava tukikelpoisiksi, jos tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimukset täyttyvät 
asianomaisena hakuvuonna tiettyyn 
jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään 
mennessä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita sovellettavia 
tukikelpoisuusedellytyksiä.

a) jäsenvaltio osoittaa, että se on 
ainoa jäljellä oleva vaihtoehto erityisesti 
sellaisten laiduntamisjärjestelmien osalta, 
joilla on hankala toteuttaa 
ympäristöohjelmia tai myöntää 
tuotannosta irrotettua tukea 
yhteislaitumien tai siirtohoidon vuoksi; 
b) jäsenvaltio osoittaa, että 
tosiasiallisesti aiheutuneet 
lisäkustannukset ja saamatta jääneet tulot 
katetaan, jotta 6 artiklan 1 kohdan 
erityistavoitteet d, e ja f täytetään. 

__________________
32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 
päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1):
33 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY 
ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8):

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tukea ei myönnetä voimaperäiseen 
eläintuotantoon, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
soveltamista. Komissiolle siirretään 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 
käytännöt, jotka liittyvät paimentamiseen 
tai vuodenaikojen mukaiseen siirtymiseen 
laitumelta toiselle.

Perustelu

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tuotantosidonnainen tulotuki 
koskee nautaeläimiä tai lampaita ja 
vuohia, jäsenvaltiot voivat tukea vain 
sellaisia eläimiä, jotka on kasvatettu 
ruoho- ja laidunruokintaan perustuvissa 
laiduntamisjärjestelmissä ja joiden osalta 
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on saavutettu huomattavasti korkeammat 
ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin 
liittyvät tulokset.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komission ja jäsenvaltioiden on 
tämän asetuksen V osastossa esitetyn 
menettelyn mukaisesti varmistettava, että 
YMP:n strategiasuunnitelmat sisältävät 
määräykset, joilla varmistetaan, että 
kokonaiseläintiheys jäsenvaltiota kohti on 
enintään 0,7 eläinyksikköä hehtaaria 
kohti strategiasuunnitelman 
ohjelmakauden loppuun mennessä.

Perustelu

On tärkeää tasapainottaa eläin- ja kasvituotanto. Tästä on YMP:ssä ennakkotapaus, koska 
eläintiheydet määriteltiin kymmeneksi vuodeksi vuodesta 2003 lähtien. Eurostatin mukaan 
nykyinen jäsenvaltioiden keskimääräinen kokonaiseläintiheys on 0,75 eläinyksikköä hehtaaria 
kohti.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

On välttämätöntä tasapainottaa eläin- ja kasvituotantoa varmistamalla, että tilan eläinkanta 
ei ylitä sen pysyvän laidunmaan tai lyhytikäisen nurmen perusrehualaa esimerkiksi 
märehtijöiden tapauksessa. Tämä rajoittaa rakenteellista ylituotantoa ja ympäristön 
pilaantumista liiallisten ravinteiden vuoksi ja vähentää ilmastovaikutuksia.
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Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Seuranta

Tämän asetuksen 119 a artiklassa 
tarkoitetun kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuuden 
seurannan yhteydessä jäsenvaltiot ja 
komissio seuraavat myönnetyn 
tuotantosidonnaisen tuen käyttöä. Jos ne 
havaitsevat kielteisiä vaikutuksia, 
asianomaisella alalla myönnetty 
tuotantosidonnainen tuki lakkautetaan tai 
sitä vähennetään tarpeen mukaan, jotta 
edellä mainitut ehdot täyttyisivät. 
Komissio valtuutetaan keskustelemaan 
sellaisten kumppaneina toimivien 
kehitysmaiden kanssa, joissa 
tuotantosidonnaisen tuen käyttö vaikuttaa 
haitallisesti paikallisen 
maatalouselintarvikealan kehitykseen, 
jotta voitaisiin ryhtyä korjaaviin 
toimenpiteisiin (myös unionin 
kauppapolitiikan puitteissa) havaittujen 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Tarvittaessa siirretään komissiolle valta 
antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla tätä asetusta 
täydennetään toimenpiteillä, jotka 
jäsenvaltiot hyväksyvät 
tuotantosidonnaista tulotukea 
käyttäessään, jotta kumppanimaiden 
maatalouselintarvikealaan kohdistuvat 
haittavaikutukset voitaisiin poistaa. 

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Puuvillan lajikohtaista tukea 
myönnetään puuvillan tukikelpoiselle 
viljelyalalle hehtaaria kohden. Jotta 
viljelyalalle voidaan myöntää tukea, sen on 
sijaittava jäsenvaltion puuvillan tuotantoon 
hyväksymällä maatalousmaalla ja sille on 
pitänyt kylvää jäsenvaltion hyväksymiä 
lajikkeita, jotka tosiasiallisesti korjataan 
tavanomaisissa kasvuolosuhteissa.

1. Puuvillan lajikohtaista tukea 
myönnetään puuvillan tukikelpoiselle 
viljelyalalle hehtaaria kohden. Jotta 
viljelyalalle voidaan myöntää tukea, sen on 
sijaittava jäsenvaltion puuvillan tuotantoon 
hyväksymällä maatalousmaalla ja sille on 
pitänyt kylvää jäsenvaltion hyväksymiä 
lajikkeita, jotka tosiasiallisesti korjataan 
tavanomaisissa kasvuolosuhteissa. Tuen 
ulkopuolelle suljetaan puuvillan 
monokulttuuri.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) palkokasviala;

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o, p, r, s ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

Perustelu

Luettelosta poistetaan q) sianliha ja t) siipikarjanliha, joita ei ole koskaan tuettu YMP:stä ja 
joita käytetään eläinten tehoruokinnan tai väkirehuun perustuvaan ruokinnan toimissa.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
42 artikla
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Komission teksti Tarkistus

42 artikla 42 artikla

Tavoitteet hedelmä- ja vihannesalalla Tavoitteet hedelmä- ja vihannesalalla

Hedelmä- ja vihannesalalla pyritään 
seuraaviin tavoitteisiin:

Sen estämättä, mitä 5 ja 6 artiklassa 
säädetään yleisistä tavoitteista, hedelmä- 
ja vihannesalalla pyritään seuraaviin 
tavoitteisiin:

a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin; 

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin; 

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c 
ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c 
ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin; 

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin; 

e) ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistäminen 6 artiklan 1 kohdan d 

e) ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistäminen 6 artiklan 1 kohdan d 
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alakohdassa vahvistetulla tavalla; alakohdassa vahvistetulla tavalla; 

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

f) tuotteiden kaupallisen arvon, 
monimuotoisuuden ja laadun 
parantaminen, mukaan lukien tuotteiden 
laadun parantaminen ja sellaisten 
tuotteiden kehittäminen, joilla on suojattu 
alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

h) hedelmä- ja vihannesalan tuoreiden 
ja jalostettujen tuotteiden kulutuksen 
lisääminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan i alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

h) hedelmä- ja vihannesalan tuoreiden 
ja jalostettujen tuotteiden kulutuksen 
lisääminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan i alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

i) kriisinehkäisy ja riskinhallinta, 
joiden tarkoituksena on hedelmä- ja 
vihannesmarkkinoiden kriisien välttäminen 
ja ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin.

i) kriisinehkäisy ja riskinhallinta, 
joiden tarkoituksena on hedelmä- ja 
vihannesmarkkinoiden kriisien välttäminen 
ja ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

43 artikla 43 artikla

Hedelmä- ja vihannesalan tukitoimityypit Hedelmä- ja vihannesalan tukitoimityypit

1. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan 
a–h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan 
a–h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vähintään kolme seuraavista 
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tukitoimityypeistä:

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen ja tuotannon 
seurantaan;

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

c) luonnonmukainen tuotanto; c) luonnonmukainen tuotanto;

d) integroitu tuotanto; d) integroitu tuotanto, ympäristöä 
kunnioittavien tuotantomenetelmien, 
ympäristöä säästävien viljelymenetelmien 
ja tuotantotekniikoiden sekä 
luonnonvarojen kestävän käytön, 
erityisesti veden, maaperän ja muiden 
luonnonvarojen suojelun, edistäminen, 
kehittäminen ja käyttöönotto, vähentäen 
samalla riippuvuutta torjunta-aineista;

e) toimet maaperän säilyttämiseksi ja 
hiilen sitomiseksi maaperään;

e) toimet maaperän säilyttämiseksi ja 
hiilen sitomiseksi maaperään;

f) toimet luonnon monimuotoisuuden 
kannalta suotuisten elinympäristöjen 
luomiseksi tai säilyttämiseksi tai maiseman 
säilyttämiseksi, mukaan lukien 
historiallisten maisematekijöiden 
säilyttäminen;

f) toimet luonnon monimuotoisuuden 
kannalta suotuisten elinympäristöjen 
luomiseksi tai säilyttämiseksi tai maiseman 
säilyttämiseksi, mukaan lukien 
historiallisten maisematekijöiden 
säilyttäminen;

g) toimet energian säästämiseksi, 
energiatehokkuuden lisäämiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi;

g) toimet energian säästämiseksi, 
energiatehokkuuden lisäämiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi;

h) toimet tuholaiskestävyyden 
parantamiseksi;

h) toimet, joilla parannetaan 
kestävää viljelykasvien vastustuskykyä 
tuholaisia vastaan edistämällä integroitua 
torjuntaa;

i) toimet vesivarojen käytön ja hoidon 
parantamiseksi, mukaan lukien veden 

i) toimet vesivarojen käytön ja hoidon 
parantamiseksi, mukaan lukien veden 
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säästö ja salaojitus; säästö ja salaojitus;

j) toimet ja toimenpiteet jätteiden 
syntymisen vähentämiseksi ja jätehuollon 
parantamiseksi;

j) toimet ja toimenpiteet jätteiden 
syntymisen vähentämiseksi ja jätehuollon 
parantamiseksi;

k) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta hedelmä- ja 
vihannesalalla;

k) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta hedelmä- ja 
vihannesalalla;

l) toimet ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lieventämiseksi, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi;

l) toimet ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lieventämiseksi, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi;

m) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

m) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

n) menekinedistäminen ja tiedotus, 
mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 
vahvistaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoita 
sekä tiedottaa hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;

n) menekinedistäminen ja tiedotus, 
mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 
vahvistaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoita 
sekä tiedottaa hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;

(o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

(o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti tuotteen laadun 
säilyttämistä ja parantamista, kaupan 
pitämisen edellytysten parantamista, 
agroekologiaa, kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

(p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä.

(p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä, 
maatalouskemikaaleista riippuvuuden 
vähentämistä sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen edistämistä.

2. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan i 
alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

2. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan i 
alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
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hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

b) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden 
avulla voidaan tehostaa markkinoille 
saatettavien määrien hallintaa;

b) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden 
avulla voidaan tehostaa markkinoille 
saatettavien määrien hallintaa;

c) hedelmätarhojen uudelleenistutus, 
kun se on tarpeen terveyteen tai 
kasvinterveyteen liittyvistä syistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
määräämän pakollisen raivauksen vuoksi;

c) hedelmätarhojen uudelleenistutus, 
kun se on tarpeen terveyteen tai 
kasvinterveyteen liittyvistä syistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
määräämän pakollisen raivauksen vuoksi;

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

e) raakana korjaaminen, joka koostuu 
markkinoille kelpaamattomien tuotteiden, 
jotka eivät saa olla ennen raakana 
korjaamista sääolosuhteiden, tautien tai 
muiden syiden vaurioittamia, korjaamisesta 
kokonaan tietyllä alueella;

e) raakana korjaaminen, joka koostuu 
markkinoille kelpaamattomien tuotteiden, 
jotka eivät saa olla ennen raakana 
korjaamista sääolosuhteiden, tautien tai 
muiden syiden vaurioittamia, korjaamisesta 
kokonaan tietyllä alueella;

f) hedelmien ja vihannesten 
korjaamatta jättäminen, joka tarkoittaa 
käynnissä olevan tuotantosyklin 
lopettamista tietyllä alalla, jolla tuote on 
hyvin kehittynyt ja laadultaan virheetön ja 
myyntikelpoinen, paisti jos tuotteet 
tuhoutuvat sääolosuhteiden tai taudin 
vuoksi;

f) hedelmien ja vihannesten 
korjaamatta jättäminen, joka tarkoittaa 
käynnissä olevan tuotantosyklin 
lopettamista tietyllä alalla, jolla tuote on 
hyvin kehittynyt ja laadultaan virheetön ja 
myyntikelpoinen, paisti jos tuotteet 
tuhoutuvat sääolosuhteiden tai taudin 
vuoksi;

g) satovakuutus, jolla suojataan 
tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet;

g) satovakuutus, jolla suojataan 
tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet;

h) muiden asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
taikka yksittäisten tuottajien valmennus;

h) muiden asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
taikka yksittäisten tuottajien valmennus;

i) kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjojen 
täytäntöönpano ja hallinnointi unionin 
alueella, jotta voidaan helpottaa pääsyä 
kolmansien maiden markkinoille;

i) kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjoja koskeva 
neuvotteleminen, niiden täytäntöönpano ja 
hallinnointi unionin alueella, jotta voidaan 
helpottaa pääsyä kolmansien maiden 
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markkinoille;

j) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

j) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien 
tuholaistorjuntamenetelmien sekä torjunta-
aineiden kestävän käytön osalta.

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien 
tuholaistorjuntamenetelmien, integroidun 
torjunnan täytäntöönpanon sekä torjunta-
aineiden kestävän käytön osalta.

3. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan määriteltävä 1 ja 
2 kohdan mukaisesti valittujen 
tukitoimityyppien tukitoimet.

3. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan määriteltävä 1 ja 
2 kohdan mukaisesti valittujen 
tukitoimityyppien tukitoimet.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on pyrittävä 
mehiläishoitoalalla ainakin yhteen 6 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
erityistavoitteista.

Sen estämättä, mitä 5 ja 6 artiklassa 
säädetään yleisistä tavoitteista, 
jäsenvaltion on pyrittävä 
mehiläishoitoalalla 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista erityistavoitteista.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

49 artikla 49 artikla

Mehiläishoitoalan tukitoimityypit ja 
unionin taloudellinen apu

Mehiläishoitoalan tukitoimityypit ja 
unionin taloudellinen apu

1. Jäsenvaltion on valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan kunkin 6 
artiklan 1 kohdassa säädetyn 
erityistavoitteen osalta yksi tai useampi 
seuraavista mehiläishoitoalan 
tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan kunkin 6 
artiklan 1 kohdassa säädetyn 
erityistavoitteen osalta yksi tai useampi 
seuraavista mehiläishoitoalan 
tukitoimityypeistä:

a) mehiläishoitajille ja 
mehiläishoitajien organisaatioille annettava 

a) mehiläishoitajille ja 
mehiläishoitajien organisaatioille annettava 
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tekninen apu; tekninen apu;

b) toimet mehiläisiä vaivaavien 
tuholaisten ja tautien, erityisesti 
varroapunkin, torjumiseksi;

b) toimet mehiläisiä vaivaavien 
tuholaisten ja tautien, erityisesti 
varroapunkin, torjumiseksi;

c) toimet siirtohoidon 
järkeistämiseksi;

c) toimet siirtohoidon 
järkeistämiseksi;

d) toimet, joilla laboratorioita tuetaan 
mehiläistuotteiden ominaisuuksien 
määrittelyssä;

d) toimet, joilla laboratorioita tuetaan 
mehiläistuotteiden ominaisuuksien 
määrittelyssä;

e) mehiläistarhojen uudistaminen 
unionissa;

e) mehiläistarhojen uudistaminen 
unionissa;

f) yhteistoiminta mehiläishoitoalaa ja 
mehiläistuotteita koskevien 
tutkimusohjelmien toteuttamiseen 
erikoistuneiden tahojen kanssa;

f) yhteistoiminta mehiläishoitoalaa ja 
mehiläistuotteita koskevien 
tutkimusohjelmien toteuttamiseen 
erikoistuneiden tahojen kanssa;

g) markkinoiden seurantatoimet; g) markkinoiden seurantatoimet;

h) toimet tuotteiden laadun 
parantamiseksi.

h) toimet tuotteiden laadun 
parantamiseksi.

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

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

3. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan vahvistettava, 
kuinka paljon se myöntää rahoitusta 
YMP:n strategiasuunnitelmassa valittuihin 
tukitoimityyppeihin.

3. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan vahvistettava, 
kuinka paljon se myöntää rahoitusta 
YMP:n strategiasuunnitelmassa valittuihin 
tukitoimityyppeihin.

4. Unionin taloudellinen apu 2 
kohdassa tarkoitettuihin tukitoimiin saa 
olla enintään 50 prosenttia menoista. 
Jäljelle jäävästä menojen osasta vastaavat 
jäsenvaltiot.

4. Unionin taloudellinen apu 2 
kohdassa tarkoitettuihin tukitoimiin saa 
olla enintään 50 prosenttia menoista. 
Jäljelle jäävästä menojen osasta vastaavat 
jäsenvaltiot.

5. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa laatiessaan 
pyydettävä neuvoa mehiläishoitoalan 
organisaatioiden edustajilta.

5. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa laatiessaan 
pyydettävä neuvoa mehiläishoitoalan 
organisaatioiden edustajilta.

6. Jäsenvaltion on ilmoitettava 
vuosittain komissiolle alueellaan olevien 
mehiläispesien lukumäärä.

6. Jäsenvaltion on ilmoitettava 
vuosittain komissiolle alueellaan olevien 
mehiläispesien lukumäärä.
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Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

51 artikla 51 artikla

Tavoitteet viinialalla Tavoitteet viinialalla

Jäsenvaltion on viinialalla pyrittävä yhteen 
tai useampaan seuraavista tavoitteista:

Sen estämättä, mitä 5 ja 6 artiklassa 
säädetään yleisistä tavoitteista, 
jäsenvaltion on viinialalla pyrittävä 
tavoitteisiin a ja ia sekä yhteen tai 
useampaan tavoitteista b–i:

a) unionin viinintuottajien 
kilpailukyvyn parantaminen, mukaan 
lukien osallistuminen kestävien 
tuotantojärjestelmien parantamiseen sekä 
unionin viinialan ympäristövaikutusten 
vähentäminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan b–f ja h alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a) unionin viinintuottajien 
kilpailukyvyn parantaminen, mukaan 
lukien osallistuminen kestävien 
tuotantojärjestelmien parantamiseen sekä 
unionin viinialan ympäristövaikutusten 
vähentäminen. Tähän sisältyvät 
ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien, ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden, luonnonvarojen 
kestävän käytön täytäntöönpano, samalla 
kun riippuvuutta torjunta-aineista 
vähennetään; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan b–f ja h alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) unionin viinialan yrittäjien 
suorituskyvyn parantaminen ja 
mukauttaminen markkinoiden vaatimuksiin 
sekä yrittäjien kilpailukyvyn parantaminen 
rypäletuotteiden tuotannon ja 
kaupanpitämisen osalta, mukaan lukien 
energiansäästö, yleinen energiatehokkuus 
ja kestävät prosessit; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a–e, g ja h 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin; 

b) unionin viinialan yrittäjien 
suorituskyvyn parantaminen ja 
mukauttaminen markkinoiden vaatimuksiin 
sekä yrittäjien pitkän aikavälin 
kilpailukyvyn parantaminen 
rypäletuotteiden tuotannon ja 
kaupanpitämisen osalta, mukaan lukien 
energiansäästö, yleinen energiatehokkuus 
ja kestävät prosessit; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a–e, g ja h 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin; 

c) tarjonnan ja kysynnän tasapainon 
palauttaminen unionin viinimarkkinoilla 
markkinakriisien ehkäisemiseksi; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa vahvistettuun 

c) tarjonnan ja kysynnän tasapainon 
palauttaminen unionin viinimarkkinoilla 
markkinakriisien ehkäisemiseksi; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa vahvistettuun 
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erityistavoitteeseen; erityistavoitteeseen;

d) unionin viinintuottajien tulojen 
suojaaminen, jos luonnonkatastrofit, 
epäsuotuisat sääolot, eläimet, taudit tai 
tuholaisvahingot aiheuttavat heille 
menetyksiä; kyseinen tavoite liittyy 6 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
vahvistettuun tavoitteeseen; 

d) unionin viinintuottajien tulojen 
suojaaminen, jos luonnonkatastrofit, 
epäsuotuisat sääolot, eläimet, taudit tai 
tuholaisvahingot aiheuttavat heille 
menetyksiä; kyseinen tavoite liittyy 
6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
vahvistettuun tavoitteeseen; 

e) unionin rypäletuotteiden 
markkinoitavuuden ja kilpailukyvyn 
lisääminen, erityisesti kehittämällä 
innovatiivisia tuotteita, menettelyjä ja 
teknologioita sekä lisäämällä arvoa 
jossakin toimitusketjun vaiheessa, sisältäen 
myös tietämyksen siirtoa; kyseinen tavoite 
liittyy 6 artiklan 1 kohdan a, b, c, e ja i 
alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin;

e) unionin rypäletuotteiden 
markkinoitavuuden ja kilpailukyvyn 
lisääminen, erityisesti kehittämällä 
innovatiivisia tuotteita, menettelyjä ja 
teknologioita sekä lisäämällä arvoa 
jossakin toimitusketjun vaiheessa, sisältäen 
myös tietämyksen siirtoa; kyseinen tavoite 
liittyy 6 artiklan 1 kohdan a, b, c, e ja i 
alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin;

f) viiniyttämisen sivutuotteiden käyttö 
teollisissa prosesseissa ja 
energiantuotantoon varmistaen viinin laatu 
unionissa ja suojellen samalla ympäristöä; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
d ja e alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

f) viiniyttämisen sivutuotteiden ja 
jäännösten käyttö teollisissa prosesseissa 
ja energiantuotantoon varmistaen viinin 
laatu unionissa ja suojellen samalla 
ympäristöä; kyseinen tavoite liittyy 
6 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

g) kuluttajien tietämyksen lisääminen 
viinin vastuullisesta kulutuksesta ja viiniä 
koskevista unionin laatujärjestelmistä; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
b ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin; 

g) kuluttajien tietämyksen lisääminen 
viinin vastuullisesta kulutuksesta; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan b ja i 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

h) unionin rypäletuotteiden 
kilpailukyvyn parantaminen kolmansissa 
maissa; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 
1 kohdan b ja h alakohdassa 
vahvistettuihin tavoitteisiin;
i) tuottajien auttaminen selviytymään 
paremmin markkinoiden heilahtelusta; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.

i) tuottajien auttaminen selviytymään 
paremmin markkinoiden heilahtelusta; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.

i a) ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistäminen; tämä tavoite liittyy 6 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin.



AD\1181813FI.docx 95/201 PE630.523v04-00

FI

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltion on kunkin 51 
artiklassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vähintään kaksi seuraavista 
tukitoimityypeistä:

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) viinitilojen rakenneuudistus ja 
uusiin lajikkeisiin siirtyminen, mukaan 
lukien viinitarhojen geneettisen 
monimuotoisuuden sekä rakenteellisen ja 
muiden kuin kasvien biologisen 
monimuotoisuuden lisääminen 
monokulttuurimaisemien estämiseksi, 
maaperän hoito, mukaan lukien 
kasvipeite ja torjunta-aineeton 
rikkakasvien torjunta, viinitarhojen 
uudelleenistuttaminen, kun se on tarpeen 
terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä 
syistä jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen määräämänä tehdyn 
pakollisen raivauksen vuoksi tai 
istutukseen liittyvän vapaaehtoisen 
raivauksen vuoksi ilmastonmuutokseen 
sopeutumista varten, mutta lukuun 
ottamatta viinitarhojen tavanomaista 
uudistamista, joka koostuu saman 
rypälelajikkeen istuttamisesta samalle 
lohkolle samaa viininviljelymenetelmää 
noudattaen viiniköynnösten tultua 
luonnollisen elinkaarensa päähän;
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan viinitilojen rakenneuudistustoimissa käyttöön mahdollisuus 
rahoittaa istutukseen liittyvää vapaaehtoista raivaamista ilmastonmuutokseen sopeutumista 
varten.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) satovakuutus luonnonkatastrofiin 
rinnastettavissa olevien epäsuotuisien 
sääolojen, epäsuotuisien sääolojen, 
eläinten, kasvitautien tai 
tuholaisvahinkojen aiheuttamia 
tulonmenetyksiä vastaan; vakuutuksia ei 
myönnetä, elleivät tuottajat toteuta 
aktiivisesti toimenpiteitä kyseisten riskien 
minimoimiseksi;

Perustelu

Riskinhallinnalla/vakuutuksilla ei saa tukea vastuuttomia/vanhentuneita viljelykäytäntöjä, 
koska muuten tämä johtaa yhä niukempien maaseudun kehittämisvarojen huomattavaan 
liikakäyttöön. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät äärimmäiset sääilmiöt ovat olleet 
todellisuutta jo vuosikymmenen ajan, joten tulevaisuutta ennakoiva ja taloudellisesti tehokas / 
resurssitehokas politiikka kannustaisi valmistautumaan niihin. YMP:llä olisi pikemminkin 
tuettava viljelijöitä sopeutumaan tällaiseen ilmastonmuutokseen ja muihin vaikutuksiin 
rahoittamalla tuki maaseudun kehittämisen ja ekojärjestelmien muista osista.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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laatujärjestelmiä;

Perustelu

Mahdollisuus rahoittaa viinin myynninedistämistoimenpiteitä sekä sisämarkkinoilla että 
kolmansissa maissa olisi päätettävä siten, että poistetaan asteittain terveysnäkökohtien 
kannalta yhteensopimattomat tuet ja varmistetaan julkisten varojen tehokas käyttö sekä 
toteutetaan kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskeva periaate.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

i) suhdetoiminta ja 
menekinedistäminen tai mainonta, joissa 
korostetaan erityisesti unionin tuotteiden 
korkeita vaatimuksia, etenkin laadun, 
turvallisuuden tai ympäristön kannalta;
ii) osallistuminen kansainvälisesti 
merkittäviin tapahtumiin, messuihin tai 
näyttelyihin;
iii) tiedotuskampanjat erityisesti 
unionin alkuperänimitysten, 
maantieteellisten merkintöjen ja 
luonnonmukaisen tuotannon 
järjestelmistä;
iv) laajempien 
markkinointimahdollisuuksien kannalta 
tarpeelliset uusia markkinoita koskevat 
tutkimukset;
v) tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien tulosten 
arviointitutkimukset;
vi) sellaisten teknisten asiakirjojen 
laatiminen, mukaan lukien 
laboratoriotestit ja arvioinnit, jotka 
koskevat viininvalmistusmenetelmiä, 
kasvien terveyttä ja hygieniaa koskevia 
sääntöjä sekä viinialan tuotteiden tuontia 
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koskevia muiden kolmansien maiden 
vaatimuksia, jotta helpotetaan pääsyä 
kolmansien maiden markkinoille;

Perustelu

Aikana, jolloin YMP:n rahoitusta vähennetään, YMP:llä ei pitäisi tukea tiedotuskampanjoita 
kolmansissa maissa. Se, että samppanjabrändit, myös suuret kansainväliset brändit, jotka 
eivät ole rahan tarpeessa, ovat YMP:n suurimpia tuensaajia Ranskassa EU:n tukemien 
tiedotuskampanjoiden takia, on herättänyt paljon arvostelua. Tällaiset käytännöt on 
lopetettava samoin kuin tiedotuskampanjoiden rahoittaminen.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) toimet vesivarojen käytön ja 
hoidon parantamiseksi, mukaan lukien 
vesien suojelu ja salaojitus;

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) luonnonmukainen maatalous;

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i c) muut toimet, jotka koskevat muun 
muassa seuraavia:
i) maaperän säilyttäminen ja hiilen 
sitominen maaperään;
ii) biologisen monimuotoisuuden 
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kannalta myönteisten elinympäristöjen 
luominen tai säilyttäminen tai 
luonnonsuojelualueen ylläpito, mukaan 
lukien sen historiallisten ominaisuuksien 
säilyttäminen;
iii) tuholaisia ja viiniköynnöstauteja 
koskevan vastustuskyvyn parantaminen;
iv) jätteen syntymisen vähentäminen 
ja jätehuollon parantaminen.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin taloudellinen apu 52 
artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuihin satovakuutuksiin saa olla 
enintään

4. Unionin taloudellista apua 52 
artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuihin satovakuutuksiin saa 
maksaa vain tuottajille, jotka toteuttavat 
toimenpiteitä (kuten maaperän suojelu, 
pintamaan syventäminen sekä 
rakenteellisen, biologisen ja geneettisen 
monimuotoisuuden lisääminen viljellyssä 
maisemassa), joilla minimoidaan tai 
poistetaan aktiivisesti riskejä, ja se saa olla 
enintään

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) a alakohdassa tarkoitetut 
menetykset ja epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamat menetykset;

i) a alakohdassa tarkoitetut 
väistämättömät menetykset ja 
epäsuotuisien sääolojen aiheuttamat 
menetykset;

Perustelu

Riskinhallinnalla/vakuutuksilla ei saa tukea vastuuttomia/vanhentuneita viljelykäytäntöjä, 
koska muuten tämä johtaa yhä niukempien maaseudun kehittämisvarojen huomattavaan 
liikakäyttöön. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät äärimmäiset sääilmiöt ovat olleet 
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todellisuutta jo vuosikymmenen ajan, joten tulevaisuutta ennakoiva ja taloudellisesti tehokas / 
resurssitehokas politiikka kannustaisi valmistautumaan niihin. YMP:llä olisi pikemminkin 
tuettava viljelijöitä sopeutumaan tällaiseen ilmastonmuutokseen ja muihin vaikutuksiin 
rahoittamalla tuki maaseudun kehittämisen ja ekojärjestelmien muista osista.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) eläinten, kasvitautien tai 
tuholaisvahinkojen aiheuttamat 
menetykset.

ii) eläinten, kasvitautien tai 
tuholaisvahinkojen aiheuttamat 
väistämättömät menetykset.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Unionin taloudellinen apu 52 
artiklan 1 kohdan g ja h alakohdassa 
tarkoitettuihin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

6. Unionin taloudellinen apu 
52 artiklan 1 kohdan g ja h alakohdassa 
tarkoitettuihin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista menoista.

Perustelu

Aikana, jolloin YMP:n rahoitusta vähennetään, samppanjabrändit, myös suuret 
kansainväliset brändit, jotka eivät ole rahan tarpeessa, ovat YMP:n suurimpia tuensaajia 
(esimerkiksi) Ranskassa EU:n tukemien tiedotuskampanjoiden takia. Tämä ei ole 
hyväksyttävää, joten EU:n rahoitusta tähän toimenpiteeseen on vähennettävä, jotta sitä 
voidaan käyttää toimiin, joissa rahoitusta todella tarvitaan.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asianomaisen jäsenvaltion on 4. Asianomaisen jäsenvaltion on 
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vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan, kuinka monta 
prosenttia menoista vähintään käytetään 
toimiin, joiden tavoitteena on 
ympäristönsuojelu, ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen, tuotantojärjestelmien ja -
prosessien kestävyyden parantaminen, 
unionin viinialan ympäristövaikutusten 
vähentäminen sekä viinialan energiasäästö 
ja yleisen energiatehokkuuden lisääminen.

vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan, että vähintään 
20 prosenttia menoista käytetään toimiin, 
joiden tavoitteena on ympäristönsuojelu, 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 
tuotantojärjestelmien ja -prosessien 
kestävyyden parantaminen, unionin 
viinialan ympäristövaikutusten 
vähentäminen sekä viinialan energiasäästö 
ja yleisen energiatehokkuuden lisääminen.

Perustelu

Kyseinen ympäristö- ja ilmastotoimiin käytettävä osuus on sama kuin hedelmä- ja 
vihannesalan tukitoimissa.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että viinialan tukitoimissa yhden 
lopullisen tuensaajan saama määrä on 
enintään 200 000 euroa.

Perustelu

Se, että saman monikansallisen yrityksen omistamat samppanjabrändit ovat saaneet useita 
miljoonia euroja nykyisellä ohjelmakaudella, on herättänyt paheksuntaa Ranskassa. Olisi 
asetettava selvät rajat.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Tuen saamisen edellytyksenä on 
vähimmäisvaatimuksia tiukempien 
ympäristöä ja biologista 
monimuotoisuutta koskevien vaatimusten 
noudattaminen niin, että keskitytään 



PE630.523v04-00 102/201 AD\1181813FI.docx

FI

erityisesti maisemapiirteiden 
säilyttämiseen ja biologista 
monimuotoisuutta edistävien 
hoitokäytäntöjen käyttöön.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäljempänä 82 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun jäsenvaltion on määriteltävä 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 1 
kohdassa säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi yksi tai useampi 60 
artiklassa tarkoitettu tukitoimityyppi. Sen 
on tukitoimityypit valittuaan määriteltävä 
tukitoimet. Jäljempänä 82 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on 
perusteltava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tehty 
tavoitteiden, tukitoimityyppien ja 
tukitoimien valinta.

2. Jäljempänä 82 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun jäsenvaltion on määriteltävä 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi vähintään kaksi 
60 artiklassa tarkoitetuista 
tukitoimityypeistä. Sen on tukitoimityypit 
valittuaan määriteltävä tukitoimet. 
Jäljempänä 82 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun jäsenvaltion on perusteltava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tehty 
tavoitteiden, tukitoimityyppien ja 
tukitoimien valinta.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla 56 artikla

Tavoitteet oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alalla

Tavoitteet oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alalla

Jäljempänä 82 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen jäsenvaltioiden on oliiviöljyn 
ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alalla 
pyrittävä yhteen tai useampaan seuraavista 
tavoitteista:

Sen estämättä, mitä 5 ja 6 artiklassa 
säädetään yleisistä tavoitteista, jäljempänä 
82 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
jäsenvaltioiden on oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alalla pyrittävä 
seuraavista tavoitteista vähintään 
tavoitteeseen c ja ne voivat pyrkiä yhteen 
tai useampaan seuraavaan tavoitteeseen:
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a) oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien tuotannon 
organisoinnin ja hallinnoinnin lujittaminen; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
a ja b alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

a) oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien tuotannon 
organisoinnin ja hallinnoinnin lujittaminen; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
a ja b alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

b) oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan keskipitkän ja 
pitkän aikavälin kilpailukyvyn 
parantaminen, erityisesti 
uudenaikaistamisen avulla; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

b) oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan keskipitkän ja 
pitkän aikavälin kilpailukyvyn 
parantaminen, erityisesti 
uudenaikaistamisen avulla; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

c) oliivinviljelyn 
ympäristövaikutusten vähentäminen ja 
ilmastotoimien edistäminen oliivinviljelyn 
avulla; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 
kohdan d ja e alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin; 

c) oliivinviljelyn 
ympäristövaikutusten vähentäminen ja 
ilmastotoimien edistäminen sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen 
lieventäminen oliivinviljelyn avulla, myös 
edistämällä monilajista viljelyä ja 
tehostamalla maaperän hoitoa; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien laadun 
parantaminen; kyseinen tavoite liittyy 6 
artiklan 1 kohdan f alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen;

d) oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien laadun 
parantaminen; kyseinen tavoite liittyy 
6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen;

e) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan a, c ja i 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

e) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
systeemibiologian menetelmien 
soveltaminen tuholaisten torjuntaan, 
integroitu torjunta, luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen ja 
palauttaminen, maatalouden 
ekosysteemien kyky sietää 
ilmastonmuutosta ja tuholaisia sekä 
taloudellista kilpailukykyä ja markkinoiden 
kehitystä tukevat innovatiiviset käytännöt; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
a, c ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

f) kriisinehkäisy ja -hallinta, jonka 
tarkoituksena on oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien markkinoiden 
kriisien välttäminen ja ratkaiseminen; 

f) kriisinehkäisy ja -hallinta, jonka 
tarkoituksena on oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien markkinoiden 
kriisien välttäminen ja ratkaiseminen; 
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kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen.

kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen.

f a) luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu ja 
parantaminen, mukaan lukien maaperän 
pidätyskyky.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä 82 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen jäsenvaltioiden on 56 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan yksi tai useampi 
60 artiklassa tarkoitetuista 
tukitoimityypeistä. Sen on tukitoimityypit 
valittuaan määriteltävä tukitoimet.

1. Jäljempänä 82 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen jäsenvaltioiden on 56 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan vähintään kaksi 
60 artiklassa tarkoitetuista 
tukitoimityypeistä. Sen on tukitoimityypit 
valittuaan määriteltävä tukitoimet.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
58 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a JAKSO
PALKOKASVIALA

58 a artikla
Palkokasvialan tavoitteet 
Sen estämättä, mitä 5 ja 6 artiklassa 
säädetään yleisistä tavoitteista, 
jäsenvaltion on palkokasvialalla pyrittävä 
seuraaviin tavoitteisiin: 
a) järjestelmän on lisättävä kestävää 
palkokasvien tuotantoa ja kulutusta 
kaikkialla unionissa, jotta ruoan ja rehun 
omavaraisuutta voitaisiin lisätä liitteessä I 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti; 
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b) tätä maksua saavat 
viljelyskelpoiset palkokasvit ovat osa 
viljelykiertoa vähintään neljän vuoden 
ajan tai osa lajisekoitusta peltoalalla 
olevalla lyhytikäisellä nurmella. Tämän 
on oltava yhteensopivaa 28 artiklassa 
tarkoitettujen ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien (’ekojärjestelmät’) 
kanssa, joissa voidaan palkita vähintään 
neljän vuoden viljelykierrosta. 
Järjestelmässä voidaan palkita myös 
aluskasvien, esimerkiksi maa-apilan, 
viljelystä tai sekaviljelystä, joista ei palkita 
muissa toimenpiteissä; 
c) tukea voidaan myöntää myös 
laiduntamiseen laitumilla, joissa lajien 
monimuotoisuus on suuri, tai rehun 
niittämiseen aidosti pysyvältä laitumelta, 
joissa lajien monimuotoisuus on suuri, jos 
kyseessä on pysyvä laidun, jonka 
nurmella kasvaa palkokasveja ja jota ei 
kynnetä tai kylvetä uudelleen; 
d) palkokasvien monokulttuuria tai 
jatkuvaa viljelyä ei pitäisi tukea näillä 
maksuilla; 
e) vähennetään riippuvuutta 
soijapitoisista väkirehuseoksista, 
erityisesti sellaisesta maasta peräisin 
olevasta soijasta, jossa metsiä on äskettäin 
hävitetty tai muokattu, kestävän 
kehityksen tavoitteen 15, metsäkadon 
pysäyttämistä koskevan unionin 
sitoumuksen ja yksityisten yritysten 
nykyisten metsäkadon pysäyttämistä 
koskevien sitoumusten mukaisesti; 
f) suljetaan ravinnekiertojärjestelmiä 
ja tiivistetään niitä paikallisten ja 
alueellisten vesistöalueiden mittakaavassa 
direktiivin 2000/60/EY mukaisesti; 
g) edistetään elintarvikkeiden ja 
rehujen sekä paikallisesti mukautettujen, 
vähän tuotantopanoksia vaativien 
siemenlajikkeiden paikallisia ja alueellisia 
markkinoita. 
Tällä alalla rahoitettujen toimenpiteiden 
on oltava ilmastoa ja ympäristöä 
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koskevien EU:n sitoumusten ja 
lainsäädännön mukaisia eikä niistä saa 
aiheutua suoraa tai välillistä maankäytön 
muutosta, ja niillä on oltava aidosti 
myönteinen vaikutus kaikkiin 
kasvihuonekaasupäästöihin GLOBIOM-
mallin mukaisesti. 

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
58 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

58 b artikla
Tukitoimityypit

Jäsenvaltion on 58 a artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä: 
a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit; 
tutkimus ja koetuotanto sekä muut toimet, 
jotka koskevat muun muassa seuraavia: 
i) maaperän suojelu, mukaan 
luettuna aito ja taattu hiilen sitoutuminen 
maaperään ilman systemaattista torjunta-
aineiden käyttöä; 
ii) vesivarojen käytön ja hoidon 
tehostaminen ja veden säästäminen; 
iii) muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin 
sopeutuneiden lajikkeiden ja 
sopeutettujen hoitokäytäntöjen 
edistäminen; 
iv) hoitokäytäntöjen parantaminen 
viljelykasvien tuholaiskestävyyden 
lisäämiseksi ja tuholaisille altistumisen 
vähentämiseksi; 
v) torjunta-aineiden käytön ja 
torjunta-aineriippuvuuden vähentäminen; 
vi) luonnon monimuotoisuutta 
edistävien maatalouden elinympäristöjen 
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luominen ja säilyttäminen torjunta-
aineita käyttämättä; 
b) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen osalta, myös koskien 
viljelijän tekemää sopivimman 
viljelykierron valintaa; 
c) koulutus, mukaan lukien 
valmennus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto; 
d) luonnonmukainen tuotanto ja 
luonnonmukaiset tekniikat; 
e) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta. 

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla 59 artikla

Tavoitteet muilla aloilla Tavoitteet muilla aloilla

Jäsenvaltion on pyrittävä muilla 39 
artiklan f alakohdassa tarkoitetuilla 
aloilla yhteen tai useampaan seuraavista 
tavoitteista:

Sen estämättä, mitä 5 ja 6 artiklassa 
säädetään yleisistä tavoitteista, 
jäsenvaltion on pyrittävä tavoitteisiin d ja e 
ja se voi pyrkiä vähintään yhteen 
seuraavista tavoitteista muilla 39 artiklan f 
alakohdassa tarkoitetuilla aloilla:

a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a) tuotannon suunnittelu, tuotannon 
mukauttaminen kysyntään erityisesti 
laadun, monipuolisuuden ja määrän osalta, 
tuotantokustannusten ja investointien 
tuoton optimointi sekä tuottajahintojen 
vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) asianomaisten tuotteiden tarjonnan 
keskittäminen ja markkinoille saattaminen; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan a ja c alakohdassa vahvistettuihin 

b) asianomaisten tuotteiden tarjonnan 
keskittäminen ja markkinoille saattaminen; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa vahvistettuihin 
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erityistavoitteisiin; erityistavoitteisiin;

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt ja 
tuotantotekniikat; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c ja i 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien, 
peltometsäviljely, tuholaiskestävyys, 
maaperän hoito ja kasvipeite, sekä pitkän 
aikavälin taloudellista kilpailukykyä ja 
markkinoiden kehitystä tukevat 
innovatiiviset käytännöt ja 
tuotantotekniikat; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c ja i 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien, eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten, 
tuholaiskestävyyden ja ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien, 
tuotantotekniikoiden ja 
tuotantomenetelmien, sivutuotteiden ja 
jätteen ympäristöä säästävän käytön ja 
hoidon sekä luonnonvarojen kestävän 
käytön, erityisesti veden, maaperän ja 
muiden luonnonvarojen suojelun, 
edistäminen, kehittäminen ja käyttöönotto; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien, eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten, tuholais- ja 
tautikestävyyden ja ympäristöä säästävien 
viljelymenetelmien, myös kannustamalla 
integroitua torjuntaa, bioturvallisuuden ja 
eläintautien kestävyyden parantamisen 
antibioottien käyttöä vähentäen, 
tuotantotekniikoiden ja 
tuotantomenetelmien, sivutuotteiden ja 
jätteen ympäristöä säästävän käytön ja 
hoidon sekä luonnonvarojen 
ennallistamisen ja kestävän käytön, 
erityisesti veden, maaperän ja muiden 
luonnonvarojen suojelun, edistäminen, 
kehittäminen ja käyttöönotto sekä 
päästöjen vähentäminen ja 
energiatehokkuus; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin; 

e) ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistäminen 6 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa vahvistetulla tavalla;

e) ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistäminen 6 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa vahvistetulla tavalla;

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;



AD\1181813FI.docx 109/201 PE630.523v04-00

FI

g) yhden tai useamman 40 artiklan f 
alakohdassa tarkoitetun alan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen 
kaupan; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;
h) kriisinehkäisy ja riskinhallinta, 
joiden tarkoituksena on yhden tai 
useamman 39 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetun alan kriisien välttäminen ja 
ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin.

h) kriisinehkäisy ja riskinhallinta, 
joiden tarkoituksena on yhden tai 
useamman 39 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetun alan kriisien välttäminen ja 
ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin.

Tarkistus124

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla 60 artikla

Tukitoimityyppi Tukitoimityyppi

1. Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan 
a–g alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan 
a–g alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vähintään kaksi seuraavista 
tukitoimityypeistä:

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit; tutkimus 
ja koetuotanto sekä muut toimet, jotka 
koskevat muun muassa seuraavia:

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit; tutkimus 
ja koetuotanto sekä muut toimet, jotka 
koskevat muun muassa seuraavia:

i) maaperän suojelu, mukaan luettuna 
hiilen sitoutuminen maaperään;

i) maaperän suojelu ja maaperän 
hedelmällisyyden ja rakenteen 
kohentaminen, mukaan luettuna 
maaperän hiilensitomiskyvyn 
parantaminen ja lannoitusaineissa 
esiintyvien haitallisten aineiden 
vähentäminen;

ii) vesivarojen käytön ja hoidon 
parantaminen, mukaan lukien veden säästö 
ja salaojitus;

ii) vesivarojen käytön ja hoidon 
parantaminen, mukaan lukien veden säästö 
ja salaojitus;

iii) epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen ehkäiseminen ja 

iii) epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen ehkäiseminen ja 
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muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin 
sopeutuneiden lajikkeiden ja sopeutettujen 
hoitokäytäntöjen edistäminen;

muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin 
sopeutuneiden lajikkeiden ja sopeutettujen 
hoitokäytäntöjen edistäminen;

iv) energiansäästö ja 
energiatehokkuuden lisääminen;

iv) energiansäästö ja 
energiatehokkuuden lisääminen;

v) ekologiset pakkaukset; v) jätteen vähentäminen 
vähentämällä pakkauksia ja ekologiset 
pakkaukset;

vi) eläinten terveys ja hyvinvointi; vi) eläinten terveys ja hyvinvointi, 
mukaan lukien trooppisten tautien ja 
zoonoosien kestävä hoito ja 
ehkäiseminen;

vii) jätteiden syntymisen vähentäminen 
sekä sivutuotteiden ja jätteen käytön ja 
hoidon parantaminen;

vii) päästöjen ja jätteiden syntymisen 
vähentäminen sekä sivutuotteiden ja jätteen 
käytön ja hoidon parantaminen;

viii) tuholaiskestävyyden parantaminen; viii) viljelykasvien kestävyyden 
parantaminen edistämällä integroitua 
torjuntaa, asianmukaiset hoito- ja 
viljelykäytännöt mukaan lukien;

ix) torjunta-aineiden käytön riskien ja 
vaikutusten vähentäminen;

ix) torjunta-aineiden käytön merkittävä 
vähentäminen;

ix a) eläintautien vastustuskyvyn 
parantaminen ja antibioottien käytön 
vähentäminen;

xi) luonnon monimuotoisuutta 
edistävien elinympäristöjen luominen ja 
säilyttäminen;

xi) luonnon monimuotoisuutta 
edistävien elinympäristöjen luominen ja 
säilyttäminen;

b) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen osalta;

b) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti tuotannon laadun luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta; 
ja tuholaisten ja eläintautien torjuminen;

c) koulutus, mukaan lukien valmennus 
ja parhaiden käytäntöjen vaihto;

c) koulutus, mukaan lukien 
luonnonmukaista maataloutta, 
permakulttuurin suunnittelukursseja ja 
hiilen sitomiseen liittyviä käytäntöjä 
koskeva valmennus ja parhaiden 
käytäntöjen vaihto;

d) luonnonmukainen tuotanto; d) luonnonmukainen tuotanto;

e) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta yhdellä tai 
useammalla 40 artiklan f alakohdassa 

e) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta yhdellä tai 
useammalla 40 artiklan f alakohdassa 
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tarkoitetulla alalla; tarkoitetulla alalla;

f) menekinedistäminen, tiedotus ja 
kaupan pitäminen, mukaan lukien toimet 
ja toiminnot, joiden tarkoituksena on 
erityisesti lisätä kuluttajien tietoisuutta 
unionin laatujärjestelmistä ja terveellisen 
ruokavalion merkityksestä, ja 
monipuolistaa markkinoita;
g) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

g) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

h) jäljitettävyys- ja 
varmentamisjärjestelmien täytäntöönpano, 
erityisesti loppukuluttajille myytyjen 
tuotteiden laadun tarkkailu.

h) jäljitettävyys- ja 
varmentamisjärjestelmien täytäntöönpano, 
erityisesti loppukuluttajille myytyjen 
tuotteiden laadun tarkkailu.

2. Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan 
h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

2. Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan 
h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
toimesta;

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
toimesta;

b) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden 
avulla voidaan tehostaa markkinoille 
saatettavien määrien hallintaa;

b) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden 
avulla voidaan tehostaa markkinoille 
saatettavien määrien hallintaa;

c) tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien 
tuotteiden yhteinen varastointi;

c) tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien 
tuotteiden yhteinen varastointi;

d) hedelmätarhojen uudelleenistutus, 
kun se on tarpeen terveyteen tai 
kasvinterveyteen liittyvistä syistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
määräämän pakollisen raivauksen vuoksi 
tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi;

d) hedelmä- tai oliivitarhojen 
uudelleenistutus, kun se on tarpeen 
terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä 
syistä jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen määräämän pakollisen 
raivauksen vuoksi tai ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi;

e) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

e) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

f) raakana korjaaminen, joka koostuu 
markkinoille kelpaamattomien tuotteiden, 
jotka eivät saa olla ennen raakana 
korjaamista sääolosuhteiden, tautien tai 

f) raakana korjaaminen, joka koostuu 
markkinoille kelpaamattomien tuotteiden, 
jotka eivät saa olla ennen raakana 
korjaamista sääolosuhteiden, tautien tai 



PE630.523v04-00 112/201 AD\1181813FI.docx

FI

muiden syiden vaurioittamia, korjaamisesta 
kokonaan tietyllä alueella;

muiden syiden vaurioittamia, korjaamisesta 
kokonaan tietyllä alueella;

g) korjaamatta jättäminen, joka 
tarkoittaa käynnissä olevan tuotantosyklin 
lopettamista tietyllä alalla, jolla tuote on 
hyvin kehittynyt ja laadultaan virheetön ja 
myyntikelpoinen, paisti jos tuotteet 
tuhoutuvat sääolosuhteiden tai taudin 
vuoksi;

g) korjaamatta jättäminen, joka 
tarkoittaa käynnissä olevan tuotantosyklin 
lopettamista tietyllä alalla, jolla tuote on 
hyvin kehittynyt ja laadultaan virheetön ja 
myyntikelpoinen, paisti jos tuotteet 
tuhoutuvat sääolosuhteiden tai taudin 
vuoksi;

h) sato- ja tuotantovakuutus, jolla 
suojataan tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet.

h) sato- ja tuotantovakuutus, jolla 
suojataan tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
kaikki tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet. Vakuutuksia 
ei myönnetä, elleivät tuottajat toteuta 
aktiivisesti toimenpiteitä riskiensä 
minimoimiseksi.

3. Jäsenvaltion on valittavat YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan ne alat, joilla se 
panee täytäntöön tässä artiklassa säädetyt 
tukitoimityypit. Sen on kunkin alan osalta 
valittava 59 artiklassa säädettyjä 
tavoitteiden joukosta yksi tai useampi 
tavoite ja tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
säädetyt tukitoimityypit. Kutakin 
tukitoimityyppiä varten jäsenvaltion on 
määriteltävä tukitoimet. Jäsenvaltion on 
perusteltava alojen, tavoitteiden, 
tukitoimityyppien ja tukitoimien valinta.

3. Jäsenvaltion on valittavat YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan ne alat, joilla se 
panee täytäntöön tässä artiklassa säädetyt 
tukitoimityypit. Sen on kunkin alan osalta 
valittava 59 artiklassa säädettyjä 
tavoitteiden joukosta yksi tai useampi 
tavoite ja tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
säädetyt tukitoimityypit. Kutakin 
tukitoimityyppiä varten jäsenvaltion on 
määriteltävä tukitoimet. Jäsenvaltion on 
perusteltava alojen, tavoitteiden, 
tukitoimityyppien ja tukitoimien valinta.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
64 artikla

Komission teksti Tarkistus

64 artikla 64 artikla

Maaseudun kehittämisen tukitoimityypit Maaseudun kehittämisen tukitoimityypit

Tämän luvun mukaiset tukitoimityypit ovat 
seuraavat:

Tämän luvun mukaiset tukitoimityypit ovat 
seuraavat:

a) ympäristö-, ilmasto- ja muut 
hoitositoumukset;

a) ympäristön kannalta suotuisat 
ympäristö-, ilmasto- ja muut 
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hoitositoumukset;

b) luonnonhaitat ja muut aluekohtaiset 
haitat;

b) luonnonhaitat ja muut aluekohtaiset 
haitat;

c) tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet;

c) tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet;

d) investoinnit; d) investoinnit;

e) nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen ja maaseudun 
yritystoiminnan käynnistäminen;

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

f) riskinhallintavälineet; f) riskinhallintavälineet;

g) yhteistyö; g) yhteistyö;

h) tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen.

h) tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
65 artikla

Komission teksti Tarkistus

65 artikla 65 artikla

Ympäristö-, ilmasto- ja muut 
hoitositoumukset

ympäristön kannalta suotuisat ympäristö-, 
ilmasto- ja muut hoitositoumukset;

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
ympäristö-, ilmasto- ja muihin 
hoitositoumuksiin tässä artiklassa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
ympäristö-, ilmasto- ja muihin ympäristön 
kannalta suotuisiin hoitositoumuksiin 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin.

2. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksia.

2. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa 6 
artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdan 
mukaisia maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksia. Näihin sitoumuksiin 
on varattava 86 artiklan 2 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti vähintään 40 
prosenttia maaseuturahaston 
määrärahoista.

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
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paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti. paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti.

4. Jäsenvaltion on myönnettävä tuet 
ainoastaan sellaisille viljelijöille ja muille 
tuensaajille, jotka tekevät vapaaehtoisesti 6 
artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamisen kannalta 
hyödyllisinä pidettyjä hoitositoumuksia.

4. Jäsenvaltion on myönnettävä tuet 
ainoastaan sellaisille viljelijöille tai 
viljelijöiden ryhmille ja muille tuensaajille, 
jotka tekevät vapaaehtoisesti 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamisen kannalta hyödyllisinä 
pidettyjä ja niihin tai eläinten 
hyvinvoinnin parantamiseen kohdistettuja 
hoitositoumuksia. 

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

5. Tukitoimityypissä jäsenvaltio voi 
maatalousmaan osalta myöntää tukea 
ainoastaan sitoumuksista, jotka eivät johda 
sellaisten sitoumuksien 
kaksoisrahoitukseen, joiden osalta tukia 
myönnetään tämän asetuksen mukaisesti, 
ja 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 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;

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

d) eroavat sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 28 artiklan mukaisesti.

d) eroavat sitoumuksista tai 
täydentävät sitoumuksia, joista 
myönnetään tukea 28 artiklan mukaisesti.

6. Jäsenvaltion on korvattava 
tehdyistä sitoumuksista aiheutuvat 
kustannukset ja tulonmenetykset 
tuensaajille. Tarvittaessa tukea voidaan 
myöntää myös transaktiokustannuksiin. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kiinteämääräisenä tai kertamaksuna 
yksikköä kohti. Tuet myönnetään 

6. Jäsenvaltion on korvattava 
tehdyistä sitoumuksista aiheutuvat 
kustannukset ja tulonmenetykset 
tuensaajille. Jäsenvaltiot voivat lisätä 
kannustimina korvaukseen ylimääräisen 
bonuksen julkisten hyödykkeiden 
toimittamisesta syrjimättömien 
perusteiden pohjalta ja tämän asetuksen 
nojalla asetettujen indikaattorien 
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vuosittain. perusteella, jotta ne voivat tarjota 
tehokkaan kannustimen osallistumista 
varten. Tarvittaessa tukea voidaan myöntää 
myös transaktiokustannuksiin. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kiinteämääräisenä tai kertamaksuna 
yksikköä kohti. Tuet myönnetään 
vuosittain.

7. Jäsenvaltio voi edistää ja tukea 
yhteisiä järjestelmiä ja tulosperusteisia 
maksujärjestelmiä kannustaakseen 
viljelijöitä parantamaan merkittävästi 
ympäristön laatua suuremmassa 
mittakaavassa ja mitattavissa olevalla 
tavalla.

7. Jäsenvaltio voi edistää ja tukea 
yhteisiä järjestelmiä ja tulosperusteisia 
maksujärjestelmiä kannustaakseen 
viljelijöitä ja viljelijöiden ryhmiä 
parantamaan merkittävästi ympäristön 
laatua suuremmassa mittakaavassa ja 
mitattavissa olevalla tavalla.

8. Sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden 
ajaksi. Jäsenvaltio voi kuitenkin tiettyjen 
tavoiteltujen ympäristöhyötyjen 
saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi 
tarvittaessa määritellä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan tietyntyyppisille 
sitoumuksille pidemmän kestoajan, 
esimerkiksi sopimalla niiden voimassaolon 
jatkamisesta vuosittain ensimmäisen 
kauden päättymisen jälkeen. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa ja uusille 
sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta, jäsenvaltio voi 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
määritellä lyhyemmän kestoajan.

8. Sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden 
ajaksi. Jäsenvaltio voi kuitenkin tiettyjen 
tavoiteltujen ympäristöhyötyjen 
saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi 
tarvittaessa määritellä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan tietyntyyppisille 
sitoumuksille pidemmän kestoajan, 
esimerkiksi sopimalla niiden voimassaolon 
jatkamisesta vuosittain ensimmäisen 
kauden päättymisen jälkeen. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa ja uusille 
sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta, jäsenvaltio voi 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
määritellä lyhyemmän kestoajan.

9. Jos tämän tukitoimityypin mukaista 
tukea myönnetään maatalouden ympäristö- 
ja ilmastositoumuksiin, sitoumuksiin, jotka 
koskevat siirtymistä asetuksessa (EY) 
N:o 834/2007 määriteltyihin 
luonnonmukaisen maatalouden 
käytäntöihin ja menetelmiin ja tällaisten 
käytäntöjen ja menetelmien ylläpitämistä, 
sekä metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalveluihin, jäsenvaltion on 
vahvistettava hehtaarikohtainen tuki.

9. Jos tämän tukitoimityypin mukaista 
tukea myönnetään maatalouden ympäristö- 
ja ilmastositoumuksiin, sitoumuksiin, jotka 
koskevat siirtymistä asetuksessa (EY) 
N:o 834/2007 määriteltyihin 
luonnonmukaisen maatalouden 
käytäntöihin ja menetelmiin ja tällaisten 
käytäntöjen ja menetelmien ylläpitämistä, 
jäsenvaltion on vahvistettava 
hehtaarikohtainen tai tilakohtainen tuki.

9 a. Tämän artiklan nojalla 
luonnonmukaiseen maanviljelyyn 
suunnattu tuki on kohdistettava 
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tosiasiallisille viljelijöille 4 artiklan 1 
kohdan d alakohdan määritelmän 
mukaisesti.

10. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tässä tukitoimityypissä toimia harjoittavilla 
henkilöillä on mahdollisuus saada tällaisten 
toimien toteuttamisen edellyttämää 
tietämystä ja tietoa.

10. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tässä tukitoimityypissä toimia harjoittavilla 
henkilöillä on mahdollisuus saada tällaisten 
toimien toteuttamisen edellyttämää 
tietämystä ja tietoa.

11. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat 
yhdenmukaisia 28 artiklan mukaisten 
tukitoimien kanssa.

11. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat 
yhdenmukaisia 28 artiklan mukaisten 
tukitoimien kanssa.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

66 artikla Poistetaan.
Luonnonhaitat ja muut aluekohtaiset 

haitat
1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
luonnonhaittoihin ja muihin 
aluekohtaisiin haittoihin tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklan 1 
kohdassa vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.
2. Nämä tuet on myönnettävä 
tosiasiallisille viljelijöille alueilla, jotka on 
nimetty asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 
artiklan mukaisesti.
3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
korvatakseen tuensaajille kokonaan tai 
osittain lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
luonnonhaittoihin ja muihin 
aluekohtaisiin haittoihin kyseisellä 
alueella.
4. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
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lasketaan luonnonhaittojen ja muiden 
aluekohtaisten haittojen osalta verrattuna 
alueisiin, joilla ei ole luonnonhaittoja 
eikä muita aluekohtaisia haittoja.
5. Tuet myönnetään vuosittain 
hehtaarikohtaisesti.

Perustelu

Siirto ensimmäiseen pilariin (uusi 28 a artikla).

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
67 artikla

Komission teksti Tarkistus

67 artikla 67 artikla

Tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet

Tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet

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

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

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

2. Näitä tukia voidaan myöntää 
viljelijöille, viljelijöiden ryhmille, 
metsänomistajille ja metsän omistajien 
ryhmille. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa niitä voidaan myöntää myös 
muille maankäyttäjille sellaisten 1 
kohdassa tarkoitettujen alueiden osalta, 
joilla aiheutuu rajoitteita.

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

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

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

a) direktiivien 92/43/ETY ja 
2009/147/EY nojalla nimetyt Natura 2000 -
maa- ja metsätalousalueet;
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b) muut rajatut luonnonsuojelualueet, 
joilla on maa- tai metsätaloutta koskevia 
ympäristörajoitteita, jotka vaikuttavat 
direktiivin 92/43/ETY 10 artiklan 
täytäntöönpanoon, edellyttäen että näiden 
alueiden osuus ei ylitä viittä prosenttia 
kunkin YMP:n strategiasuunnitelman 
maantieteellisellä soveltamisalalla 
sijaitsevista nimetyistä Natura 2000 -
alueista;

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

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

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

c a) edellä a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen alueiden soveltamisalaan 
kuulumattomat luonnonarvoltaan 
merkittävät alueet;

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

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

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetut 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetut 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava

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

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

b) kun kyseessä ovat direktiivistä 
2000/60/EY aiheutuvat haitat, suhteessa 
rajoitteisiin, jotka johtuvat vaatimuksista, 
jotka menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut 
asianomaiset lakisääteiset 
hoitovaatimukset, lukuun ottamatta 
lakisääteistä hoitovaatimusta 2, kuten 

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

liitteessä III tarkoitetaan, ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset.

6. Tuet myönnetään vuosittain 
hehtaarikohtaisesti.

6. Tuet myönnetään vuosittain 
hehtaarikohtaisesti.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
68 artikla

Komission teksti Tarkistus

68 artikla 68 artikla

Investoinnit Investoinnit

1. Jäsenvaltio voi myöntää 
investointitukea tässä artiklassa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio voi myöntää 
investointitukea tässä artiklassa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista. 
Metsätalousalan tuen on perustuttava 
metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen sellaisten 
erityistavoitteiden saavuttamista, joista ei 
ole todistettavasti haittaa ympäristölle. 
Metsätalousalan tuen on perustuttava 
metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin.

3. Jäsenvaltion on laadittava luettelo 
tukeen kelpaamattomista investoinneista ja 
menoluokista, mukaan lukien vähintään 
seuraavat:

3. Jäsenvaltion on laadittava luettelo 
tukeen kelpaamattomista investoinneista ja 
menoluokista, mukaan lukien vähintään 
seuraavat:

a) maatalouden tuotanto-oikeuksien 
hankinta;

a) maatalouden tuotanto-oikeuksien 
hankinta;

b) tukioikeuksien hankinta; b) tukioikeuksien hankinta; 

c) maan hankinta, lukuun ottamatta 
maan hankintaa ympäristön säilyttämiseksi 
ja nuorten viljelijöiden tekemää maan 
hankinta rahoitusvälineitä käyttämällä;

c) maan hankinta, lukuun ottamatta 
maan hankintaa ympäristön säilyttämiseksi 
ja nuorten viljelijöiden tekemää maan 
hankinta rahoitusvälineitä käyttämällä;
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d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen;

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen ja laumojen suojelemiseen 
saalistajilta sekä sellaisten eläinten 
suojelemiseen, joita käytetään koneiden 
tilalla maisemanhoitoon vaikeapääsyisillä 
alueilla;

e) lainojen korot, paitsi korkotuen tai 
vakuuspalkkiohyvityksen muodossa 
myönnettyjen avustusten osalta;

e) lainojen korot, paitsi korkotuen tai 
vakuuspalkkiohyvityksen muodossa 
myönnettyjen avustusten osalta;

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
joilla ei aikaansaada nettovähennystä 
vesialueilta otettavan kasteluveden 
kulutuksessa ja jotka eivät ja ole 
yhdenmukaisia direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

g) suuriin infrastruktuureihin tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia 
kehittämisstrategioita; 

g) suuriin infrastruktuureihin tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia 
kehittämisstrategioita; 

h) metsitykseen tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia metsitystä ja 
uudelleenmetsitystä koskevien 
yleiseurooppalaisten suuntaviivojen 
mukaisesti laadittujen, kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisten 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa.

h) metsitykseen ja metsien 
kunnostukseen tehtävät investoinnit, jotka 
eivät ole yhdenmukaisia metsitystä ja 
uudelleenmetsitystä koskevien 
yleiseurooppalaisten suuntaviivojen 
mukaisesti laadittujen, kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisten 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa.

h a) investments in concentrated 
animal feeding operations and in 
infrastructure that do not comply with 
recommendations for good animal 
welfare, and principles contained in 
Directive 98/58/EC;
h b) bioenergiatuotantoon tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
(EU) 2018/20011 avahvistettujen 
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kestävyysperusteiden mukaisia.
Ensimmäisen alakohdan a, b, d ja g 
alakohtaa ei sovelleta, jos tuki myönnetään 
rahoitusvälineiden muodossa.

Ensimmäisen alakohdan a, b ja g alakohtaa 
ei sovelleta, jos tuki myönnetään 
rahoitusvälineiden muodossa.

4. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

4. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa 
seuraavien investointien osalta:

Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa 
seuraavien investointien osalta:

a) metsitys ja ei-tuotannolliset 
investoinnit, jotka liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

a) metsitys, 
peltometsätalousjärjestelmien 
elvyttäminen ja ei-tuotannolliset 
investoinnit, jotka liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin;

b) investoinnit maaseutualueiden 
peruspalveluihin;

b) investoinnit maaseutualueiden 
peruspalveluihin;

c) investoinnit maa- tai metsätalouden 
tuotantokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien tai muiden katastrofien 
jälkeen ja investoinnit asianmukaisiin 
ennalta ehkäiseviin toimiin metsissä ja 
maaseudulla.

c) investoinnit maa- tai metsätalouden 
tuotantokyvyn palauttamiseen tulipalojen 
ja muiden luonnonkatastrofien tai muiden 
katastrofien jälkeen ja investoinnit 
asianmukaisiin ennalta ehkäiseviin toimiin 
metsissä ja maaseudulla.

__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 82).

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen

Nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen, maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen ja kestävän 
yritystoiminnan kehittäminen
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Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tässä artiklassa tarkoitetut 
tukitoimityypit jaetaan siten, että sillä 
edistetään sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamista maaseutualueilla.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

70 artikla 70 artikla

Riskinhallintavälineet Riskinhallintavälineet

1. Jäsenvaltion on myönnettävä 
riskinhallintavälineiden tuki tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä 
riskinhallintavälineiden tuki tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

3. Jäsenvaltio voi myöntää erityisesti 
seuraavanlaista tukea:

3. Jäsenvaltio voi myöntää erityisesti 
seuraavanlaista tukea:

a) rahoitusosuudet 
vakuutusmaksuihin;

a) rahoitusosuudet 
vakuutusmaksuihin;

b) rahoitusosuudet keskinäisiin 
rahastoihin, mukaan lukien perustamisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kulut.

b) rahoitusosuudet keskinäisiin 
rahastoihin, mukaan lukien perustamisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kulut.

4. Jäsenvaltion on vahvistettava 
seuraavat tukikelpoisuusedellytykset:

4. Jäsenvaltion on vahvistettava 
seuraavat tukikelpoisuusedellytykset:
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a) tukikelpoisten 
vakuutusjärjestelmien ja keskinäisten 
rahastojen muodot ja turva/kattavuus;

a) tukikelpoisten 
vakuutusjärjestelmien ja keskinäisten 
rahastojen muodot ja turva/kattavuus;

b) tappioiden laskentamenetelmät ja 
korvaukseen johtavat tekijät;

b) tappioiden laskentamenetelmät ja 
korvaukseen johtavat tekijät;

c) säännöt, jotka koskevat 
keskinäisten rahastojen perustamista ja 
hallintoa.

c) säännöt, jotka koskevat 
keskinäisten rahastojen perustamista ja 
hallintoa.

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea myönnetään ainoastaan, jos 
menetykset ovat vähintään 20 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta tai -tulosta, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää.

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea myönnetään ainoastaan, jos 
menetykset ovat vähintään 20 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta tai -tulosta, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää.

6. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 70 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

6. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 70 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

7. Jäsenvaltion on varmistettava, ettei 
tämän artiklan mukaisten tukitoimien ja 
muiden julkisten tai yksityisten 
riskinhallintajärjestelmien yhdistämisestä 
aiheudu liiallisia korvauksia.

7. Jäsenvaltion on varmistettava, ettei 
tämän artiklan mukaisten tukitoimien ja 
muiden julkisten tai yksityisten 
riskinhallintajärjestelmien yhdistämisestä 
aiheudu liiallisia korvauksia.

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

71 artikla 71 artikla

Yhteistyö Yhteistyö

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
yhteistyöhön tässä artiklassa vahvistettujen 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa täsmennettyjen 
edellytysten mukaisesti 114 artiklassa 
tarkoitetun maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
toteuttamien hankkeiden ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
yhteistyöhön tässä artiklassa vahvistettujen 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa täsmennettyjen 
edellytysten mukaisesti 114 artiklassa 
tarkoitetun maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
toteuttamien hankkeiden ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 



PE630.523v04-00 124/201 AD\1181813FI.docx

FI

yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, valmistelua ja toteutusta 
varten sekä edistämään laatujärjestelmiä, 
tuottajaorganisaatioita tai tuottajaryhmiä tai 
muita yhteistyömuotoja.

yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, valmistelua ja toteutusta 
varten sekä edistämään laatujärjestelmiä, 
tuottajaorganisaatioita tai tuottajaryhmiä tai 
muita yhteistyömuotoja.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
edistääkseen yhteistyömuotoja, joihin 
osallistuu vähintään kaksi yhteisöä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
edistääkseen yhteistyömuotoja, joihin 
osallistuu vähintään kaksi yhteisöä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikista 
yhteistyön näkökohdista aiheutuviin 
kustannuksiin. 

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikista 
yhteistyön näkökohdista aiheutuviin 
kustannuksiin. 

4. Jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kokonaismääränä, joka kattaa yhteistyön ja 
toteutettujen hankkeiden ja toimien 
kustannukset, tai se voi myöntää tukea 
ainoastaan yhteistyön kustannuksiin ja 
käyttää muita tukitoimityyppejä tai 
kansallisia tai unionin tukivälineitä 
hankkeen täytäntöönpanoon. 

4. Jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kokonaismääränä, joka kattaa yhteistyön ja 
toteutettujen hankkeiden ja toimien 
kustannukset, tai se voi myöntää tukea 
ainoastaan yhteistyön kustannuksiin ja 
käyttää muita tukitoimityyppejä tai 
kansallisia tai unionin tukivälineitä 
hankkeen täytäntöönpanoon. 

5. Jos tuki maksetaan 
kokonaismääränä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että noudatetaan unionin 
sääntöjä ja vaatimuksia, joita sovelletaan 
vastaaviin muista tukitoimityypeistä 
katettaviin toimiin. Tätä kohtaa ei sovelleta 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] (EU) 
25 artiklassa yhteisölähtöiseksi 
paikalliseksi kehittämiseksi.

5. Jos tuki maksetaan 
kokonaismääränä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että noudatetaan unionin 
sääntöjä ja vaatimuksia, joita sovelletaan 
vastaaviin muista tukitoimityypeistä 
katettaviin toimiin. Tätä kohtaa ei sovelleta 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] (EU) 
25 artiklassa yhteisölähtöiseksi 
paikalliseksi kehittämiseksi.

6. Jäsenvaltio ei saa tukea tästä 
tukitoimityypistä yhteistyötä, jossa on 
mukana pelkästään tutkimuslaitoksia.

6. Jäsenvaltio ei saa tukea tästä 
tukitoimityypistä yhteistyötä, jossa on 
mukana pelkästään tutkimuslaitoksia.

7. Jos kyseessä on 
sukupolvenvaihdoksiin liittyvä yhteistyö, 
jäsenvaltio voi myöntää tukea ainoastaan 
viljelijöille, jotka ovat saavuttaneet 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun 
eläkeiän.

7. Jos kyseessä on 
sukupolvenvaihdoksiin liittyvä yhteistyö ja 
pyrkimyksenä on rohkaista 
sukupolvenvaihdoksia maatilatasolla, 
jäsenvaltio voi myöntää tukea ainoastaan 
viljelijöille, jotka ovat saavuttaneet 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun 
eläkeiän.

8. Jäsenvaltion on rajoitettava tuki 
enintään seitsemään vuoteen, lukuun 

8. Jäsenvaltion on rajoitettava tuki 
enintään seitsemään vuoteen, lukuun 
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ottamatta yhteisiä ympäristö- ja 
ilmastotoimia asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettujen 
erityisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi.

ottamatta yhteisiä ympäristö- ja 
ilmastotoimia asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettujen 
erityisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi. Jäsenvaltiot eivät saa 
tukea tukitoimenpiteitä, jotka vaikuttavat 
kielteisesti ympäristöön.
8 a. Leader-aloitteeseen, johon 
viitataan paikallisyhteisöjen omina 
kehittämishankkeina 1 kohdan 
mukaisesti, sisältyy se, että maatalous- 
ja/tai metsätalousyritykset osallistuvat 
hankkeisiin aktiivisesti ja etulinjassa.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea maa- 
ja metsätalousyritysten ja 
maaseutuyritysten tietämyksen vaihtoon ja 
tiedottamiseen tässä artiklassa säädetyin ja 
jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea maa-
, peltometsätalous- ja metsätalousyritysten 
ja maaseutuyritysten tietämyksen vaihtoon 
ja tiedottamiseen tässä artiklassa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Tarkistus 135

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

Komission teksti Tarkistus

Valitessaan tukitoimia 
hallintoviranomaisten on huolehdittava 
suunniteltujen tukitoimien 
ilmastokestävyyden sekä ympäristön ja 
luonnon monimuotoisuuden kestävyyden 
varmistamisesta. 
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Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

86 artikla 86 artikla

Määrärahojen vähimmäis- ja 
enimmäismäärä

Määrärahojen vähimmäis- ja 
enimmäismäärä

1. Vähintään 5 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston 
kokonaisrahoitusosuudesta on varattava 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 25 
artiklassa yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi.

1. Vähintään 5 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston 
kokonaisrahoitusosuudesta on varattava 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 25 
artiklassa yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi.

2. Vähintään 30 prosenttia liitteessä 
IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

2. Vähintään 40 prosenttia liitteessä 
IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia. Vähintään 30 prosenttia 
YMP:n strategiasuunnitelmaan 
myönnettävästä maaseuturahaston 
kokonaisrahoituksesta on varattava 28 
artiklassa säädetyille ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmille.
Jokainen jäsenvaltio vahvistaa 6 artiklan 
1 kohdan f alakohdassa vahvistetun 
tavoitteen saavuttamiseen käytettävän 
rahoituksen vähimmäismäärän. 
Vähimmäismäärä lasketaan SWOT-
analyysin sekä direktiivin 92/43/ETY ja 
direktiivin 2009/147/EY mukaisen 
toimintajärjestystä koskevan 
toimintaohjelman osana määriteltyjen 
ensisijaisina suojeltavien lajien ja 
luontotyyppien tarpeiden perusteella. 
Vähimmäismäärän mukainen rahoitus 
käytetään tämän asetuksen 65 ja 
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67 artiklan sekä 68 artiklan 4 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen toimien 
toteuttamiseksi ja [Life-asetuksen] 
mukaisten strategisten luontohankkeiden 
tuen käyttöön tämän artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin.

3. Enintään 4 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
voidaan käyttää rahoittamaan 112 
artiklassa tarkoitetun jäsenvaltioiden 
aloitteesta annettavan teknisen avun toimia.

3. Enintään 4 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
voidaan käyttää rahoittamaan 112 
artiklassa tarkoitetun jäsenvaltioiden 
aloitteesta annettavan teknisen avun toimia.

YMP:n strategiasuunnitelmaan 
myönnettävä maaseuturahaston 
rahoitusosuus voidaan korottaa 6 
prosenttiin, jos maaseudun kehittämiseen 
myönnettävä unionin kokonaistuki on 
enintään 90 miljoonaa euroa. 

YMP:n strategiasuunnitelmaan 
myönnettävä maaseuturahaston 
rahoitusosuus voidaan korottaa 6 
prosenttiin, jos maaseudun kehittämiseen 
myönnettävä unionin kokonaistuki on 
enintään 90 miljoonaa euroa. 

Tekninen apu maksetaan kiinteämääräisenä 
rahoituksena asetuksen (EU/Euratom .../... 
[uusi varainhoitoasetus] 125 artiklan 1 
kohdan e alakohdan mukaisesti asetuksen 
(EU) [horisontaaliasetus] 30 artiklan 
mukaisten välimaksujen yhteydessä. Tämä 
kiinteämääräinen maksu edustaa 
prosenttiosuutta, joka YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetaan 
ilmoitettujen kokonaismenojen tekniselle 
avulle.

Tekninen apu maksetaan kiinteämääräisenä 
rahoituksena asetuksen (EU/Euratom .../... 
[uusi varainhoitoasetus] 125 artiklan 1 
kohdan e alakohdan mukaisesti asetuksen 
(EU) [horisontaaliasetus] 30 artiklan 
mukaisten välimaksujen yhteydessä. Tämä 
kiinteämääräinen maksu edustaa 
prosenttiosuutta, joka YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetaan 
ilmoitettujen kokonaismenojen tekniselle 
avulle.

4. Jäsenvaltion osalta liitteessä IX 
vahvistettu vähimmäismäärä varataan 6 
artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen 
”houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja 
helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä”. 
Kun on tehty vahvuuksia, heikkouksia, 
mahdollisuuksia ja uhkia käsittelevä 
tilanneanalyysi (’SWOT-analyysi’) ja on 
määritelty tarpeet, joihin on puututtava, 
määrä käytetään seuraaviin 
tukitoimityyppeihin: 

4. Jäsenvaltion osalta liitteessä IX 
vahvistettu vähimmäismäärä varataan 6 
artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen 
”houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja 
helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä”. 
Kun on tehty vahvuuksia, heikkouksia, 
mahdollisuuksia ja uhkia käsittelevä 
tilanneanalyysi (’SWOT-analyysi’) ja on 
määritelty tarpeet, joihin on puututtava, 
määrä käytetään seuraaviin 
tukitoimityyppeihin: 

a) 27 artiklassa säädetty nuorten 
viljelijöiden täydentävä tulotuki;

a) 27 artiklassa säädetty nuorten 
viljelijöiden täydentävä tulotuki;
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b) 69 artiklassa tarkoitettu nuorten 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen.

b) 69 artiklassa tarkoitettu nuorten 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen.

5. Edellä III osaston II luvun 2 jakson 
1 alajaksossa tarkoitetun 
tuotantosidonnaisen tulotuen tukitoimien 
alustavat määrärahat saavat olla enintään 
10 prosenttia liitteessä VII vahvistetuista 
määristä.

5. Edellä III osaston II luvun 2 jakson 
1 alajaksossa tarkoitetun 
tuotantosidonnaisen tulotuen tukitoimien 
alustavat määrärahat saavat olla enintään 
10 prosenttia liitteessä VII vahvistetuista 
määristä.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka on 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 
4 kohdan mukaisesti käyttänyt 
vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen yli 13 prosenttia mainitun asetuksen 
liitteessä II vahvistetusta kansallisesta 
vuotuisesta enimmäismäärästään, voi 
päättää käyttää tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen yli 10 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetusta määrästä. Tuloksena saatu 
prosenttiosuus ei saa ylittää komission 
hakuvuoden 2018 osalta vapaaehtoiseen 
tuotantosidonnaiseen tukeen hyväksymää 
prosenttiosuutta.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka on 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 
4 kohdan mukaisesti käyttänyt 
vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen yli 13 prosenttia mainitun asetuksen 
liitteessä II vahvistetusta kansallisesta 
vuotuisesta enimmäismäärästään, voi 
päättää käyttää tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen yli 10 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetusta määrästä. Tuloksena saatu 
prosenttiosuus ei saa ylittää komission 
hakuvuoden 2018 osalta vapaaehtoiseen 
tuotantosidonnaiseen tukeen hyväksymää 
prosenttiosuutta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta voidaan korottaa enintään 
2 prosenttia edellyttäen, että määrä, joka 
vastaa 10 prosentin ylittävää 
prosenttiosuutta, osoitetaan III osaston II 
luvun 2 jakson 1 alajakson mukaiseen 
valkuaiskasvien tukeen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta voidaan korottaa enintään 
2 prosenttia edellyttäen, että määrä, joka 
vastaa 10 prosentin ylittävää 
prosenttiosuutta, osoitetaan III osaston II 
luvun 2 jakson 1 alajakson mukaiseen 
valkuaiskasvien tukeen.

Hyväksyttyyn YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytetty, 
ensimmäisen ja toisen alakohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on sitova.

Hyväksyttyyn YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytetty, 
ensimmäisen ja toisen alakohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on sitova.

6. Enimmäismäärä, joka 
jäsenvaltiossa voidaan myöntää ennen 
tämän asetuksen 15 artiklan soveltamista 
tämän asetuksen III osaston II luvun 2 
jakson 1 alajakson nojalla kunakin 
kalenterivuonna, ei saa ylittää YMP:n 
strategiasuunnitelman 6 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja määriä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 15 artiklan 
soveltamista.

6. Enimmäismäärä, joka 
jäsenvaltiossa voidaan myöntää ennen 
tämän asetuksen 15 artiklan soveltamista 
tämän asetuksen III osaston II luvun 2 
jakson 1 alajakson nojalla kunakin 
kalenterivuonna, ei saa ylittää YMP:n 
strategiasuunnitelman 6 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja määriä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 15 artiklan 
soveltamista.

7. Jäsenvaltio voi päättää YMP:n 7. Jäsenvaltio voi päättää YMP:n 
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strategiasuunnitelmassaan käyttää tietyn 
osuuden maaseuturahaston määrärahoista 
tuen vivuttamiseen ja strategisten 
luontohankkeiden laajentamiseen [Life-
asetuksen] mukaisesti määritellyllä tavalla 
sekä rahoittaa toimia, jotka koskevat 
oppimiseen liittyvää kansainvälistä 
liikkuvuutta maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla kiinnittäen eniten 
huomiota nuoriin viljelijöihin [Erasmus-
asetuksen] mukaisesti.

strategiasuunnitelmassaan käyttää tietyn 
osuuden maaseuturahaston määrärahoista 
tuen vivuttamiseen ja strategisten 
luontohankkeiden laajentamiseen [Life-
asetuksen] mukaisesti määritellyllä tavalla 
sekä rahoittaa toimia, jotka koskevat 
oppimiseen liittyvää kansainvälistä 
liikkuvuutta maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla kiinnittäen eniten 
huomiota nuoriin viljelijöihin [Erasmus-
asetuksen] mukaisesti.

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
87 artikla

Komission teksti Tarkistus

87 artikla 87 artikla

Ilmastomenojen seuraaminen Ympäristö- ja ilmastomenojen 
seuraaminen

1. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
käyttämällä yksinkertaisia ja yhteisiä 
menetelmiä, miten toimintapolitiikalla 
edistetään ilmastonmuutoksen liittyviä 
tavoitteita.

1. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
käyttämällä yksinkertaisia, asianmukaisia, 
tarkkoja ja yhteisiä menetelmiä, miten 
toimintapolitiikalla edistetään ympäristön- 
ja ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita. 
Komission on säännöllisesti raportoitava 
edistymisestä sekä ympäristötoimien että 
ilmastotoimien valtavirtaistamisessa, 
mukaan lukien menojen määrä. Tulokset 
on esitettävä 122 artiklan mukaisessa 
vuotuisessa tarkastelukokouksessa.

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityisiä 
määriteltyjä painotuskertoimia, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita. 
Painotuskertoimet ovat seuraavat:

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityisiä 
määriteltyjä painotuskertoimia, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti ympäristöön 
ja ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita 
ja täydennetään unionin 
ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. 
Painotuskertoimet ovat seuraavat:

a) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat III 
osaston II luvun II jakson 2 ja 3 alajaksossa 
tarkoitetun kestävyysperusteisen 

a) 30 prosenttia, kun kyseessä ovat III 
osaston II luvun II jakson 2 ja 3 alajaksossa 
tarkoitetun kestävyysperusteisen 
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perustulotuen ja täydentävän tulotuen 
menot;

perustulotuen ja täydentävän tulotuen 
menot;

b) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
III osaston II luvun II jakson 4 alajaksossa 
tarkoitettujen ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien menot;

b) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
III osaston II luvun II jakson 4 alajaksossa 
tarkoitettujen ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien menot;

c) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
86 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen tukitoimien 
menot;

c) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
86 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen tukitoimien 
menot;

d) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat 66 
artiklassa tarkoitetuista luonnonhaitoista tai 
muista aluekohtaisista haitoista aiheutuvat 
menot.

d) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat 66 
artiklassa tarkoitetuista luonnonhaitoista tai 
muista aluekohtaisista haitoista aiheutuvat 
menot.

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi 
menetelmillä, joilla seurataan 
ympäristötavoitteiden valtavirtaistamista 
ja arvioidaan ympäristötavoitteisiin 
kohdennettuja menoja, luonnon 
monimuotoisuus mukaan lukien. 
Komissio mukauttaa ilmastonmuutokseen 
käytettävien määrärahojen erityisiä 
painotuskertoimia uusien menetelmien ja 
ympäristömenojen eriyttämisen huomioon 
ottamiseksi.

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vahvistettava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
määrärahojen alustava jako kunkin 
tukitoimen osalta. Suunnitellun 
yksikkömäärän, soveltamatta 89 artiklassa 
tarkoitettua vaihteluprosenttia, ja 
suunniteltujen tuotosten tulon on kunkin 
tukitoimen osalta vastattava näitä alustavia 
määrärahoja.

1. Jäsenvaltion on vahvistettava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
määrärahojen alustava jako kunkin 
tukitoimen osalta 28 artiklan 1 kohdan ja 
86 artiklan 2 kohdan kanssa 
johdonmukaisesti. Suunnitellun 
yksikkömäärän, soveltamatta 89 artiklassa 
tarkoitettua vaihteluprosenttia, ja 
suunniteltujen tuotosten tulon on kunkin 
tukitoimen osalta vastattava näitä alustavia 
määrärahoja.
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Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) III osaston II luvussa tarkoitetut 
tuotannosta irrotetut suorat tuet ja 
tuotantosidonnaiset tulotuet;

a) III osaston II luvussa tarkoitetut 
tuotannosta irrotetut suorat tuet ja 
tuotantosidonnaiset tulotuet 28 artiklassa 
vahvistettuja ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmiä lukuun ottamatta;

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
90 artikla

Komission teksti Tarkistus

90 artikla 90 artikla

Joustovara suorien tukien määrärahojen ja 
maaseuturahaston määrärahojen välillä

Joustovara suorien tukien määrärahojen ja 
maaseuturahaston määrärahojen välillä

1. Osana 106 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua ehdotusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaksi jäsenvaltio voi 
päättää siirtää:

1. Osana 106 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua ehdotusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaksi jäsenvaltio voi 
päättää siirtää:

a) enintään 15 prosenttia liitteessä IV 
vahvistetuista jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista liitteessä VI vahvistettujen 
kalenterivuosien 2021–2026 puuvillan 
määrärahojen vähentämisen jälkeen 
jäsenvaltion varainhoitovuosien 2022–
2027 maaseuturahaston määrärahoihin; tai

a) enintään 15 prosenttia liitteessä IV 
vahvistetuista jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista liitteessä VI vahvistettujen 
kalenterivuosien 2021–2026 puuvillan 
määrärahojen vähentämisen jälkeen 
jäsenvaltion varainhoitovuosien 2022–
2027 maaseuturahaston määrärahoihin;

b) enintään 15 prosenttia 
jäsenvaltion varainhoitovuosien 2022–
2027 maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion liitteessä IV vahvistettuihin 
kalenterivuosien 2021–2026 suorien 
tukien määrärahoihin. 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
siirtoa jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista maaseuturahastoa koskeviin 
määrärahoihin voidaan prosenttimääräisesti 
korottaa:

Lisäksi ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua siirtoa jäsenvaltion suorien 
tukien määrärahoista maaseuturahastoa 
koskeviin määrärahoihin voidaan 
prosenttimääräisesti korottaa:
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a) enintään 15 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien määrärahojen 
korotuksen tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

a) enintään 15 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien määrärahojen 
korotuksen tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

b) enintään 2 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan korotuksen 86 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

b) enintään 2 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan korotuksen 86 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
päätöksissä on vahvistettava 1 kohdassa 
tarkoitettu prosenttiosuus, joka voi 
vaihdella kalenterivuosittain.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
päätöksissä on vahvistettava 1 kohdassa 
tarkoitettu prosenttiosuus, joka voi 
vaihdella kalenterivuosittain.

3. Jäsenvaltiot voivat vuonna 2023 
tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiään osana 107 artiklassa 
tarkoitettua YMP:n 
strategiasuunnitelmansa muutospyyntöä.

3. Jäsenvaltiot voivat vuonna 2023 
tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiään osana 107 artiklassa 
tarkoitettua YMP:n 
strategiasuunnitelmansa muutospyyntöä.

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on 103 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun SWOT-analyysin ja 96 
artiklassa tarkoitettujen tarpeiden 
arvioinnin perusteella vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissa 97 artiklassa 
tarkoitettu tukitoimistrategia, jossa 
asetetaan määrälliset tavoitteet ja 
välitavoitteet 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi. On 
määriteltävä tavoitteet hyödyntäen 
liitteessä I esitettyjä yhteisiä 
tulosindikaattoreita.

Jäsenvaltion on 103 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun SWOT-analyysin ja 96 
artiklassa tarkoitettujen tarpeiden 
arvioinnin perusteella vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissa 97 artiklassa 
tarkoitettu tukitoimistrategia, jossa 
asetetaan määrälliset tavoitteet ja 
välitavoitteet 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi. On 
määriteltävä tavoitteet hyödyntäen 
liitteessä I esitettyjä yhteisiä tulos- ja 
vaikutusindikaattoreita.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
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92 artikla

Komission teksti Tarkistus

92 artikla 92 artikla

Kunnianhimoisemmat ympäristö- ja 
ilmastotavoitteet

Kunnianhimoisemmat ympäristö- ja 
ilmasto- sekä eläinten hyvinvointiin 

liittyvät tavoitteet
1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

1. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisättävä 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e, f ja i alakohdassa vahvistettujen 
erityisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
sekä eläinten hyvinvointiin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020. 

1 a. Edellä 28 ja 65 artiklan mukaiset 
tuet YMP:n strategisten suunnitelmien 
mukaiseen luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymistä ja sen 
ylläpitämistä varten ylittävät maaseudun 
kehittämisrahastosta ennen vuotta 2021 
luonnonmukaisille viljelijöille maksetut 
kokonaissuoritukset, jotka lasketaan 
vuoden keskiarvon mukaan käyttäen 
kiinteitä hintoja.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, 
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
uusimpien ja luotettavaien tietojen 
perusteella, minkälaisen ympäristö- ja 
ilmastovaikutuksen se aikoo saavuttaa 
kaudella 2021–2027 ja miten se aikoo 
saavuttaa 1 kohdassa tarkoitetun 
suuremman kokonaispanostuksen, mukaan 
lukien se, miten se aikoo varmistaa, että 
siitä, että liitteessä I vahvistettuihin 
vaikutusindikaattoreihin perustuvilla 
tavoitteilla kohennetaan kulloinkin 
vallitsevaa tilannetta. Tämä selityksen on 
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perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
94 artikla

Komission teksti Tarkistus

94 artikla 94 artikla

Menettelyä koskevat säännöt Menettelyä koskevat säännöt

1. Jäsenvaltion on laadittava YMP:n 
strategiasuunnitelmansa läpinäkyvien 
menettelyjen avulla institutionaalisen ja 
oikeudellisen kehyksensä mukaisesti.

1. Jäsenvaltion on laadittava YMP:n 
strategiasuunnitelmansa läpinäkyvien 
menettelyjen avulla institutionaalisen ja 
oikeudellisen kehyksensä mukaisesti.

1 a. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
YMP:n strategiset suunnitelmat ja niihin 
liittyvät liitteet sekä luonnosvaiheessa että 
niiden hyväksymisen jälkeen.

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti 
suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti ja 
osallistavasti suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

3. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuus toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa. Kyseiseen 
kumppanuuteen on sisällyttävä vähintään 
seuraavat kumppanit:

3. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuus toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa. Kyseiseen 
kumppanuuteen on sisällyttävä vähintään 
seuraavat kumppanit:

a) asianomaiset viranomaiset; a) asianomaiset viranomaiset;

b) talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet;

b) talouselämän ja ympäristöalan 
eturyhmät ja työmarkkinaosapuolet;

c) asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet ja tarvittaessa sosiaalisen 
osallisuuden, perusoikeuksien, sukupuolten 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastuussa olevat elimet.

c) asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet ja tarvittaessa sosiaalisen 
osallisuuden, perusoikeuksien, 
kansanterveyden, sukupuolten tasa-arvon 
ja syrjimättömyyden edistämisestä 
vastuussa olevat elimet.

Jäsenvaltion on otettava kyseiset Kaikilla b alakohdassa tarkoitetuilla 
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kumppanit mukaan YMP:n 
strategiasuunnitelmien valmisteluun.

kumppaneilla on oltava yhdenvertainen 
edustus, ja b ja c alakohdan välinen 
tasapainoinen edustus on varmistettava. 
Jäsenvaltion on otettava kyseiset 
kumppanit mukaan YMP:n 
strategiasuunnitelmien valmisteluun, 
mukaan lukien osallistuminen 
seurantakomiteoihin 111 artiklan 
mukaisesti. 

4. Jäsenvaltiot ja komissio tekevät 
yhteistyötä varmistaakseen YMP:n 
strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon 
tehokkaan koordinoinnin, ottaen huomioon 
suhteellisuusperiaatteen ja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin periaatteen.

4. Jäsenvaltiot ja komissio tekevät 
yhteistyötä varmistaakseen YMP:n 
strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon 
tehokkaan koordinoinnin, ottaen huomioon 
suhteellisuusperiaatteen ja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin periaatteen.

Tarkistus 144

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yhteenveto vaikutusindikaattoreita 
koskevista nykyisistä arvoista ja 
kohdearvoista;

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos ensimmäisen kohdan a–e alakohdan 
mukaisesti toimitettujen tietojen 
perusteella tunnistetaan alueita, joissa 
lähtökohtatiedot tai 
asiayhteysindikaattoreita koskevat tiedot 
puuttuvat tai ovat riittämättömiä 
täydellisen kuvauksen antamiseen 
nykyisestä tilanteesta 6 artiklassa 
asetettujen erityistavoitteiden osalta, 
jäsenvaltioiden olisi käsiteltävä tällaista 
päätelmää YMP:n 
strategiasuunnitelmansa puitteissa tai 
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muiden välineiden avulla ja esitettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
ehdotettavat toimenpiteet.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
tarkoitetun erityistavoitteen osalta 
arvioinnissa on otettava huomioon 
yhdenmukaisuus liitteessä XI a 
tarkoitettujen säädösten kanssa.

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan i alakohdan tavoite koskee yhteiskunnan vaatimuksia, joista yksi on 
eläinten hyvinvointi. XI a liitteessä luetellaan voimassa oleva eläinten hyvinvointia koskeva 
lainsäädäntö.

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tässä arvioinnissa 
käytettävä uusimpia ja luotettavimpia 
tietoja.

Jäsenvaltion on tässä arvioinnissa 
käytettävä uusimpia ja luotettavimpia 
tietoja, mukaan lukien ajantasaiset tiedot 
rikkomismenettelyn kaikista vaiheista ja 
äskettäin päätetyistä tapauksista, jotka 
liittyvät näihin ympäristö- ja 
ilmastosuunnitelmiin, joilla unionin 
lainsäädäntö saatetaan tehokkaasti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Unionin 
tavoitteiden edistämiseksi säädösten 
rikkomistapauksessa rikkomisen kohteena 
olevassa suunnitelmassa ehdotettuja 
toimenpiteitä ei oteta huomioon 
tarvearvioinnissa eikä niitä hyväksytä 
rahoitettaviksi.
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Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
97 artikla

Komission teksti Tarkistus

97 artikla 97 artikla

Tukitoimistrategia Tukitoimistrategia

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetussa 
tukitoimistrategiassa on vahvistettava 
kullekin 6 artiklan 1 kohdassa vahvistetulle 
erityistavoitteelle, joka on sisällytetty 
YMP:n strategiasuunnitelmaan, seuraavat:

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetussa 
tukitoimistrategiassa on vahvistettava 
kullekin 6 artiklan 1 kohdassa vahvistetulle 
erityistavoitteelle, joka on sisällytetty 
YMP:n strategiasuunnitelmaan, seuraavat:

a) tavoitteet kullekin asiaan liittyvälle 
yhteiselle, ja tapauksen mukaan, YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaiselle 
erityiselle tulosindikaattorille sekä asiaan 
liittyvät välitavoitteet. Kyseisten 
tavoitteiden arvo on perusteltava 96 
artiklassa tarkoitetun tarpeiden arvioinnin 
mukaisesti. Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistetuille 
erityistavoitteille on johdettava tavoitteet 
tämän artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
esitetyistä selvitykseen sisällytettävistä 
osatekijöistä;

a) tavoitteet kullekin asiaan liittyvälle 
yhteiselle, ja tapauksen mukaan, YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaisille erityisille 
tulos- ja vaikutusindikaattoreille sekä 
asiaan liittyvät välitavoitteet. Kyseisten 
tavoitteiden arvo on perusteltava 96 
artiklassa tarkoitetun tarpeiden arvioinnin 
mukaisesti. Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistetuille 
erityistavoitteille on johdettava tavoitteet 
tämän artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
esitetyistä selvitykseen sisällytettävistä 
osatekijöistä;

b) tukitoimet, jotka perustuvat III 
osastossa vahvistettuihin 
tukitoimityyppeihin, lukuun ottamatta 
mainitun osaston II luvun 3 jakson 2 
alajaksossa säädettyä puuvillan 
lajikohtaista tukea, on suunniteltava niin, 
että niillä puututaan asianomaisen alueen 
erityistilanteeseen, noudattaen järkevää 
tukitoimilogiikkaa ja käyttäen apuna 125 
kohdassa tarkoitettua ennakkoarviointia, 
103 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
SWOT-analyysia ja 96 artiklassa 
tarkoitettua tarpeiden arviointia;

b) tukitoimet, jotka perustuvat III 
osastossa vahvistettuihin 
tukitoimityyppeihin, lukuun ottamatta 
mainitun osaston II luvun 3 jakson 2 
alajaksossa säädettyä puuvillan 
lajikohtaista tukea, on suunniteltava niin, 
että niillä puututaan asianomaisen alueen 
erityistilanteeseen, noudattaen järkevää 
tukitoimilogiikkaa ja käyttäen apuna 125 
kohdassa tarkoitettua ennakkoarviointia, 
103 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
SWOT-analyysia ja 96 artiklassa 
tarkoitettua tarpeiden arviointia;

c) osatekijät, joista käy ilmi, miten 
tukitoimet mahdollistavat tavoitteiden 
saavuttamisen ja miten ne ovat keskenään 
johdonmukaisia ja yhteensopivia;

c) osatekijät, joista käy ilmi, miten 
tukitoimet mahdollistavat tavoitteiden 
saavuttamisen ja miten ne ovat keskenään 
johdonmukaisia ja yhteensopivia;

d) osatekijät, jotka osoittavat, että d) osatekijät, jotka osoittavat, että 
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varojen jakaminen YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimiin on 
perusteltu ja asianmukainen asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja että se 
vastaa 100 artiklassa tarkoitettua 
rahoitussuunnitelmaa.

varojen jakaminen YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimiin on 
perusteltu ja asianmukainen asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja että se 
vastaa 100 artiklassa tarkoitettua 
rahoitussuunnitelmaa.

2. Tukitoimistrategiaan on 
sisällytettävä myös seuraavat osatekijät, 
jotka osoittavat, että strategia on 
johdonmukainen ja että tukitoimet 
täydentävät toisiaan läpi 6 artiklan 1 
kohdassa esitettyjen erityistavoitteiden:

2. Tukitoimistrategiaan on 
sisällytettävä myös seuraavat osatekijät, 
jotka osoittavat, että strategia on 
johdonmukainen ja että tukitoimet 
täydentävät toisiaan läpi 6 artiklan 1 
kohdassa esitettyjen erityistavoitteiden:

a) yleiskatsaus YMP:n 
strategiasuunnitelman ympäristö- ja 
ilmastoarkkitehtuurista kuvaten 
täydentävyyttä ja perusedellytyksiä 
ehdollisuuden ja eri tukitoimien, joilla 
pyritään 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, välillä 
sekä tapaa, jolla pyritään saavuttamaan 92 
artiklassa vahvistettu suurempi 
kokonaispanostus;

a) yleiskatsaus YMP:n 
strategiasuunnitelman ympäristö- ja 
ilmastoarkkitehtuurista kuvaten 
täydentävyyttä ja perusedellytyksiä 
ehdollisuuden ja eri tukitoimien, joilla 
pyritään 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, välillä 
sekä tapaa, jolla pyritään saavuttamaan 92 
artiklassa vahvistettu suurempi 
kokonaispanostus;

b) selvitys siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelman ympäristö- ja 
ilmastoarkkitehtuurin on tarkoitus edistää 
pitkän aikavälin kansallisia tavoitteita, 
jotka vahvistetaan liitteessä XI 
tarkoitetuissa säädöksissä tai johtuvat 
niistä; 

b) selvitys siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelman ympäristö- ja 
ilmastoarkkitehtuurin on tarkoitus edistää 
pitkän aikavälin kansallisia tavoitteita, 
jotka vahvistetaan liitteessä XI 
tarkoitetuissa säädöksissä tai johtuvat 
niistä; 

b a) yleiskatsaus eläinten hyvinvoinnin 
parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä;

c) kun kyseessä on 6 artiklan 1 
kohdan g alakohdassa vahvistettu 
erityistavoite ”houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä”, yleiskatsaus YMP:n 
strategiasuunnitelman asiaan liittyvistä 
tukitoimista ja erityisistä edellytyksistä, 
kuten 22 artiklan 4 kohdassa, 27 ja 69 
artiklassa sekä 71 artiklan 7 kohdassa 
täsmennetään. Jäsenvaltion on erityisesti 
viitattava 86 artiklan 5 kohtaan esittäessään 
rahoitussuunnitelman 27 ja 69 artiklassa 
tarkoitettujen tukitoimityyppien osalta. 
Yleiskatsauksessa on myös selostettava 
vuorovaikutus kansallisten välineiden 

c) kun kyseessä on 6 artiklan 1 
kohdan g alakohdassa vahvistettu 
erityistavoite ”houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä”, yleiskatsaus YMP:n 
strategiasuunnitelman asiaan liittyvistä 
tukitoimista ja erityisistä edellytyksistä, 
kuten 22 artiklan 4 kohdassa, 27 ja 69 
artiklassa sekä 71 artiklan 7 kohdassa 
täsmennetään. Jäsenvaltion on erityisesti 
viitattava 86 artiklan 5 kohtaan esittäessään 
rahoitussuunnitelman 27 ja 69 artiklassa 
tarkoitettujen tukitoimityyppien osalta. 
Yleiskatsauksessa on myös selostettava 
vuorovaikutus kansallisten välineiden 
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kanssa, jotta voidaan parantaa unionin ja 
jäsenvaltioiden toimien yhdenmukaisuutta 
tällä alalla;

kanssa, jotta voidaan parantaa unionin ja 
jäsenvaltioiden toimien yhdenmukaisuutta 
tällä alalla;

d) yleiskatsaus alakohtaisista 
tukitoimista, mukaan lukien III osaston II 
luvun 3 jakson 1 alajaksossa tarkoitettu 
tuotantosidonnainen tulotuki ja III osaston 
II luvussa tarkoitetut alakohtaiset 
tukitoimet, esittäen perustelut sille, miksi 
kyseiset alat on valittu, luettelo kullakin 
alalla toteutettavista tukitoimista, 
tukitoimien täydentävyys sekä mahdolliset 
muut erityiset lisätavoitteet, jotka liittyvät 
III osaston III luvussa tarkoitettuihin 
alakohtaisiin tukitoimityyppeihin 
perustuviin tukitoimiin;

d) yleiskatsaus alakohtaisista 
tukitoimista, mukaan lukien III osaston II 
luvun 3 jakson 1 alajaksossa tarkoitettu 
tuotantosidonnainen tulotuki ja III osaston 
II luvussa tarkoitetut alakohtaiset 
tukitoimet, esittäen perustelut sille, miksi 
kyseiset alat on valittu, luettelo kullakin 
alalla toteutettavista tukitoimista, 
tukitoimien täydentävyys sekä mahdolliset 
muut erityiset lisätavoitteet, jotka liittyvät 
III osaston III luvussa tarkoitettuihin 
alakohtaisiin tukitoimityyppeihin 
perustuviin tukitoimiin;

e) selitys siitä, millä tukitoimilla 
pyritään varmistamaan johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapaa 
riskinhallintaan;

e) selitys siitä, millä tukitoimilla 
pyritään varmistamaan johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapaa 
riskinhallintaan;

e a) selitys siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelma parantaa 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ja edistää sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan tavoitteen 
saavuttamista;

f) kuvaus kansallisten ja alueellisten 
tukitoimien välisestä vuorovaikutuksesta, 
mukaan lukien määrärahojen jakautuminen 
tukitoimittain ja rahastoittain.

f) kuvaus kansallisten ja alueellisten 
tukitoimien välisestä vuorovaikutuksesta, 
mukaan lukien määrärahojen jakautuminen 
tukitoimittain ja rahastoittain.

Tarkistus 149

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

Komission teksti Tarkistus

b a) selvitys siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelma tukee 
luonnonmukaista maataloutta, jotta 
voidaan edistää tuotannon sopeuttamista 
luonnonmukaista viljelyä koskevassa 13 
a artiklassa vahvistettujen 
luonnonmukaisten maataloustuotteiden 
kasvavaan kysyntään;
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Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) yleiskatsaus maaseuturahaston ja 
muiden maaseutualueilla toimivien unionin 
rahastojen välisestä koordinoinnista, 
rajauksesta ja täydentävyydestä.

iii) yleiskatsaus maaseuturahaston, 
maataloustukirahaston ja muiden 
maaseutualueilla toimivien unionin 
rahastojen välisestä koordinoinnista, 
rajauksesta ja täydentävyydestä.

 

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 97 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 97 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
tavoitteet eriteltyinä kahden vuoden 
välitavoitteisiin.

Perustelu

Kahden vuoden välitavoitteet olisivat suositeltavampia, sillä se helpottaisi jäsenvaltioiden 
hallintoa. Joiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan jopa enemmän aikaa, ja edistystä 
voidaan havaita vasta pidemmän ajan kuluessa.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 95 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetussa YMP:n uudenaikaistamisen 
varmistavien tekijöiden kuvauksessa on 

Edellä 95 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetussa YMP:n uudenaikaistamisen 
varmistavien tekijöiden kuvauksessa on 
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tuotava esiin ne YMP:n 
strategiasuunnitelman osatekijät, jotka 
tukevat maatalousalan ja YMP:n 
uudenaikaistamista, ja siinä on erityisesti 
oltava:

tuotava esiin ne YMP:n 
strategiasuunnitelman osatekijät, jotka 
tukevat maatalousalan ja YMP:n 
uudenaikaistamista siten, että uudet 
haasteet, mukaan lukien kestävän 
kehityksen edellyttämä siirtymä, voidaan 
saavuttaa, ja siinä on erityisesti oltava:

Perustelu

Uudenaikaistaminen ei ole itsetarkoitus. Yleinen tavoite on komission YMP:n uudistusta 
käsittelevässä tiedonannossakin useasti mainittu paradigmanmuutos kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi, uusiin haasteisiin vastaaminen jne.

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) yhdenmukaisuus kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja kansainvälisten 
ilmastosopimusten saavuttamisen kanssa;

Perustelu

Uudenaikaistaminen ei ole itsetarkoitus. Yleinen tavoite on komission YMP:n uudistusta 
käsittelevässä tiedonannossakin useasti mainittu paradigmanmuutos kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi, uusiin haasteisiin vastaaminen jne.

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
tarkoitetun erityistavoitteen osalta SWOT-
analyysissa on viitattava 
lainsäädäntövälineisiin, jotka perustuvat 
liitteessä XI a tarkoitettuihin säädöksiin.
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Perustelu

Liitteessä viitataan elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin.

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat muun muassa 
seuraavien selvien ja puolueettomien 
perusteiden mukaan: suunnitelmien 
kattavuus, johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
unionin oikeuden yleisten periaatteiden, 
tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
mahdollista saavuttamista ja miten sitä 
edistetään suunnitelmilla, 
johdonmukaisuus liitteessä XI vahvistetun 
lainsäädännön kanssa ja sen 
noudattaminen, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelma hyväksytään 
viimeistään kahdeksan kuukautta sen 
jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on 
sen toimittanut.

YMP:n strategiasuunnitelma hyväksytään 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun asianomainen jäsenvaltio on sen 
toimittanut.

Perustelu

Komissiolla ei pitäisi olla strategiasuunnitelman hyväksymiseen enempää aikaa kuin 
jäsenvaltioilla on sen laatimiseen.

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyntä ei kata 101 artiklan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja eikä 95 
artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa 
tarkoitettuja, YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteissä I–IV 
esitettäviä tietoja.

Poistetaan.

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n 
strategiasuunnitelmasta, ja esitettävä 100 
artiklassa tarkoitetut ohjeelliset tavoitteet 
ja rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten 
osoittaakseen suunnitelman yleisen 

Poistetaan.
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johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden. 
YMP:n strategiasuunnitelman puuttuvat 
osatekijät on toimitettava komissiolle 107 
artiklan mukaisena suunnitelman 
muutoksena.

Perustelu

Keskeneräisten suunnitelmien hyväksyminen johtaa kunnianhimon vähenemiseen. Tämä ei ole 
moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaista etenkään ”tulosperusteisessa” 
täytäntöönpanomallissa.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio toimittaa YMP:n 
strategiasuunnitelmien arvioinnit ja omat 
huomautuksensa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Komissio toimittaa viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua YMP:n 
strategiasuunnitelmien hyväksymisestä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vertailevan kertomuksen jäsenvaltioiden 
erilaisista strategiasuunnitelmista, jotka 
sisältävät unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi tehdyn tukitoimien ja 
rahoitusmäärien valinnan.
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Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) myönnetään pääsy kaikkiin 
tietoihin YMP:n strategiasuunnitelman 
valmistelusta, muokkaamisesta ja 
hyväksymisestä sekä kaikkiin 
seurantakomitean tarjoamiin tietoihin, 
mukaan lukien tehtyihin kuulemisiin ja 
niiden tuloksiin kaikille taloudellista ja 
sosiaalista etua edustaville järjestöille 
sekä asiaankuuluville 
kansalaisjärjestöille.

Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 94 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta 
huolehtien asianmukaisesti eturistiriitojen 
välttämisestä ja huolehdittavasellaisten 
asiaankuuluvien viranomaisten, välittävien 
elinten ja 94 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kumppanien edustajien 
tasapainoisesta edustuksesta, jotka ovat 
kaikkien 6 artiklan 1 kohdan mukaisten 
tavoitteiden täytäntöönpanon kannalta 
asiaankuuluvia.

Perustelu

Asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten ja sidosryhmien kaikilta 6 artiklan 1 kohdan 
YMP:n erityistavoitteiden kattamilta osa-alueilta, mukaan lukien terveys, olisi osallistuttava 
tosiasiallisesti YMP:n strategiasuunnitelmien valmistelun, täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin eri vaiheisiin. Laadukkaiden todisteiden käytön varmistaminen ja eturistiriitojen 
ehkäiseminen kuuluu olennaisesti tehokkaan politiikan varmistamiseen.
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Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tulosten ja suoritusten seurantaan 
käytettävissä olevien tietojen ja 
indikaattorien laatuun ja määrään 
liittyvät kysymykset;

Perustelu

Seurantakomitean olisi pohdittava, puuttuvatko tulosten ja suoritusten seurantaan tarvittavat 
lähtötasotiedot joltakin osa-alueelta täysin tai osittain ja onko indikaattoreita jollain osa-
alueella kehitettävä.

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tarkoituksena on 
edistää innovointia ja tietämyksen vaihtoa.

2. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tarkoituksena on 
edistää innovointia ja tietämyksen vaihtoa. 
Tähän liittyvät innovatiivisten ratkaisujen 
on autettava kehittämään 
ympäristönsuojelun tasoa ja kestävyyttä, 
etenkin kestävien viljelykäytäntöjen 
kehittämistä ilmastoon, veteen, 
maaperään, luonnon monimuotoisuuteen 
ja jätteisiin liittyvillä osa-alueilla.

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) nopeuttaa ja laajentaa 
innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 
käytäntöön; ja

c) nopeuttaa ja laajentaa 
innovatiivisten ratkaisujen, mukaan lukien 
agroekologiset ratkaisut, siirtämistä 
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käytäntöön; ja

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) suunnitelmassa määritettyjen 
toimenpiteiden johdonmukaisuus unionin 
kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artikla edellyttää kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta.

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tukea seurantaan ja arviointiin 
liittyvää yhteistä oppimisprosessia.

e) tukea seurantaan ja arviointiin 
liittyvää yhteistä oppimisprosessia siten, 
että voidaan tunnistaa ne osa-alueet, 
joilta lähtötasotiedot puuttuvat täysin tai 
osittain ja joita varten voidaan kehittää 
parempia ja tarkempia indikaattoreita.

Perustelu

On tärkeää tunnistaa ne osa-alueet, joilta seurantaan tarvittavat lähtötasotiedot puuttuvat 
täysin tai osittain ja joiden indikaattoreita on kehitettävä.

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä III 
osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman kahden edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva kahden vuoden välein laadittava 
tuloksellisuuskertomus komissiolle 
viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2023 ja 
tämän jälkeen joka toinen vuosi 
viimeistään 15 päivänä helmikuuta, aina 
vuoteen 2030 asti. Vuonna 2023 
toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä III 
osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

Perustelu

Kertomuksen laatiminen kahden vuoden välein on suositeltavampaa ja helpompaa 
jäsenvaltioiden hallinnoille.

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa 
esitetään keskeiset laadulliset ja määrälliset 
tiedot YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta taloudellisina tietoina ja 
suhteessa tuotos- ja tulosindikaattoreihin 
sekä 118 artiklan toisen kohdan mukaisesti. 
Niissä on myös tietoa tuotoksista, 
toteutuneista menoista, tuloksista ja 
tavoitteiden saavuttamisasteesta.

Vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa 
esitetään keskeiset laadulliset ja määrälliset 
tiedot YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta taloudellisina tietoina ja 
suhteessa tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreihin sekä 118 artiklan 
toisen kohdan mukaisesti. Niissä on myös 
tietoa tuotoksista ja vaikutuksista, 
toteutuneista menoista, tuloksista ja 
tavoitteiden saavuttamisasteesta.

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on joka vuosi 
järjestettävä komission kanssa vuotuinen 
tarkastelukokous, jossa komissio toimii 
puheenjohtajana, kuitenkin aikaisintaan 
kahden kuukauden kuluttua vuotuisen 
tuloksellisuuskertomuksen toimittamisesta.

1. Komission on joka vuosi 
järjestettävä jäsenvaltioiden kanssa 
vuotuinen tarkastelukokous, jossa komissio 
toimii puheenjohtajana, kuitenkin 
aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua 
vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen 
toimittamisesta.

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisessa tarkastelukokouksessa 
arvioidaan suunnitelman tuloksellisuutta, 
mukaan lukien edistymistä asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa, 
tuloksellisuuteen mahdollisesti vaikuttavia 
seikkoja ja niiden korjaamiseksi 
toteutettuja tai toteutettavia toimia.

2. Vuotuisessa tarkastelukokouksessa 
arvioidaan suunnitelman tuloksellisuutta, 
mukaan lukien edistymistä asetettujen 
tavoitteiden ja unionin yleisten ympäristö- 
ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, 
tuloksellisuuteen mahdollisesti vaikuttavia 
seikkoja ja niiden korjaamiseksi 
toteutettuja tai toteutettavia toimia.

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio toimittaa vuotuisten 
tarkastelukokousten yhteenvedot ja niitä 
koskevat omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle.

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
123 artikla
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Komission teksti Tarkistus

123 artikla 123 artikla

Suorituspalkkio Suorituspalkkio

1. Jäsenvaltioille voidaan vuonna 
2026 jakaa suorituspalkkio, jolla palkitaan 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden riittävästä 
toteutumisesta, edellyttäen että 
asianomainen jäsenvaltio on täyttänyt 124 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
edellytyksen.

1. Jäsenvaltioille voidaan vuonna 
2026 jakaa suorituspalkkio, jolla palkitaan 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden riittävästä 
toteutumisesta, edellyttäen että 
asianomainen jäsenvaltio on täyttänyt 124 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
edellytyksen.

2. Suorituspalkkio on 5 prosenttia 
varainhoitovuodeksi 2027 liitteessä IX 
vahvistetusta jäsenvaltiokohtaisesta 
määrästä.

2. Suorituspalkkio on 5 prosenttia 
varainhoitovuodeksi 2027 liitteessä IX 
vahvistetusta jäsenvaltiokohtaisesta 
määrästä.

Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston välillä 15 ja 90 artiklan 
mukaisesti siirrettyjä varoja ei oteta 
huomioon suorituspalkkion laskennassa.

Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston välillä 15 ja 90 artiklan 
mukaisesti siirrettyjä varoja ei oteta 
huomioon suorituspalkkion laskennassa.

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
124 artikla

Komission teksti Tarkistus

124 artikla 124 artikla

Suorituspalkkion jakaminen Suorituspalkkion jakaminen

1. Jäsenvaltiolta 123 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti pidätetty 
suorituspalkkio jaetaan vuonna 2026 
tehdyn tuloksellisuuden tarkastelun 
perusteella asianomaiselle jäsenvaltiolle, 
jos jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitettyihin, 6 
artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin sovelletut 
tulosindikaattorit on saavutettu vähintään 
90 prosenttisesti verrattuna vuoden 2025 
tavoitearvoon.

1. Jäsenvaltiolta 123 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti pidätetty 
suorituspalkkio jaetaan vuonna 2026 
tehdyn tuloksellisuuden tarkastelun 
perusteella asianomaiselle jäsenvaltiolle, 
jos jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitettyihin, 6 
artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin sovelletut 
vaikutusindikaattorit on saavutettu 
vähintään 90 prosenttisesti verrattuna 
vuoden 2025 tavoitearvoon.

2. Komissio hyväksyy kahden 
kuukauden kuluessa vuoden 2026 

2. Komissio hyväksyy kahden 
kuukauden kuluessa vuoden 2026 
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vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen 
vastaanottamisesta 
täytäntöönpanosäädöksen soveltamatta 139 
artiklassa tarkoitettua komiteamenettelyä 
päättääkseen kunkin jäsenvaltion osalta, 
onko YMP:n strategiasuunnitelmalla 
saavutettu tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tavoitearvot.

vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen 
vastaanottamisesta 
täytäntöönpanosäädöksen soveltamatta 139 
artiklassa tarkoitettua komiteamenettelyä 
päättääkseen kunkin jäsenvaltion osalta, 
onko YMP:n strategiasuunnitelmalla 
saavutettu tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tavoitearvot.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetut 
tavoitearvot saavutetaan, komissio 
myöntää suorituspalkkion määrän 
asianomaisille jäsenvaltioille, ja määrä 
katsotaan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
perusteella lopullisesti jaetuksi 
varainhoitovuodelle 2027.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetut 
tavoitearvot saavutetaan, komissio 
myöntää suorituspalkkion määrän 
asianomaisille jäsenvaltioille, ja määrä 
katsotaan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
perusteella lopullisesti jaetuksi 
varainhoitovuodelle 2027.

4. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja 
tavoitearvoja ei saavuteta, komissio ei 
myönnä varainhoitovuotta 2027 koskevia 
sitoumusmäärärahoja, jotka liittyvät 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
suorituspalkkion määrään.

4. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja 
tavoitearvoja ei saavuteta, komissio ei 
myönnä varainhoitovuotta 2027 koskevia 
sitoumusmäärärahoja, jotka liittyvät 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
suorituspalkkion määrään.

5. Komissio voi suorituspalkkiota 
jakaessaan ottaa huomioon ylivoimaiset 
esteet ja vakavat sosioekonomiset kriisit, 
jotka haittaavat asianomaisten 
välitavoitteiden saavuttamista.

5. Komissio voi suorituspalkkiota 
jakaessaan ottaa huomioon ylivoimaiset 
esteet ja vakavat sosioekonomiset kriisit, 
jotka haittaavat asianomaisten 
välitavoitteiden saavuttamista.

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään 
yksityiskohtaisista järjestelyistä sen 
varmistamiseksi, että suorituspalkkion 
jakamiseen jäsenvaltioille sovelletaan 
johdonmukaista lähestymistapaa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
139 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään 
yksityiskohtaisista järjestelyistä sen 
varmistamiseksi, että suorituspalkkion 
jakamiseen jäsenvaltioille sovelletaan 
johdonmukaista lähestymistapaa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
139 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio suorittaa väliarvioinnin, 
jossa tarkastellaan maataloustukirahaston 
ja maaseuturahaston vaikuttavuutta, 

2. Komissio suorittaa ja julkaisee 
arvioinnin, jossa tarkastellaan 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
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tehokkuutta, asiaankuuluvuutta, 
johdonmukaisuutta ja unionin tasolla 
saatavaa lisäarvoa viimeistään kolmannen 
vuoden lopussa YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanon 
käynnistyttyä ottaen huomioon liitteessä I 
vahvistetut indikaattorit. Komissio voi 
käyttää kaikkea jo saatavilla olevaa 
asiaankuuluvaa tietoa [uuden 
varainhoitoasetuksen] [128] artiklan 
mukaisesti.

vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
asiaankuuluvuutta, johdonmukaisuutta ja 
unionin tasolla saatavaa lisäarvoa 
viimeistään kolmannen vuoden lopussa 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanon käynnistyttyä ottaen 
huomioon liitteessä I vahvistetut 
indikaattorit. Komissio voi käyttää kaikkea 
jo saatavilla olevaa asiaankuuluvaa tietoa 
[uuden varainhoitoasetuksen] [128] 
artiklan mukaisesti. Sitä täydennetään 
ulkoisella ja riippumattomalla 
arviointikertomuksella, joka kattaa 
maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston vaikuttavuuden, 
tehokkuuden, täytäntöönpanon, 
täydentävyyden, tulokset ja vaikutukset.

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio suorittaa jälkiarvioinnin, 
jossa tarkastellaan maataloustukirahaston 
ja maaseuturahaston vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, asiaankuuluvuutta, 
johdonmukaisuutta ja unionin tasolla 
saatavaa lisäarvoa.

3. Komissio suorittaa tämän 
asetuksen kattaman ajanjakson loppuun 
mennessä jälkiarvioinnin, jossa 
tarkastellaan maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, asiaankuuluvuutta, 
johdonmukaisuutta ja unionin tasolla 
saatavaa lisäarvoa. Sitä täydennetään 
ulkoisella ja riippumattomalla 
jälkiarviointikertomuksella, joka kattaa 
maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston vaikuttavuuden, 
tehokkuuden, täytäntöönpanon, 
täydentävyyden, tulokset ja vaikutukset.

Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
129 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot YMP:n 
seurantaa ja arviointia varten.

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot YMP:n 
seurantaa ja arviointia varten. YMP:n 
varojen myöntämisen ehtona on oltava se, 
että jäsenvaltiot toimittavat nämä tiedot.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on kerättävä tietoja yksittäisen edunsaajan tasolla, jotta YMP:n edellyttämä 
tarkastus voidaan toteuttaa. Tiedonsiirto Euroopan komissiolle on helpoin ja 
kustannustehokkain tapa kerätä seurannassa ja arvioinnissa tarvittavat tiedot, ja EU pääsee 
samalla osoittamaan, että sen politiikka on toimivaa.

Tarkistus 178

Ehdotus asetukseksi
129 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Olemassa olevat hallinnolliset 
rekisterit kuten yhdennetty hallinto- ja 
valvontajärjestelmä (IACS), 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä 
(LPIS) sekä eläin- ja viinitilarekisterit on 
säilytettävä. Yhdennettyä hallinto- ja 
valvontajärjestelmää ja viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmää on edelleen 
kehitettävä, jotta YMP:n 
tilastointitarpeisiin voidaan vastata 
paremmin. Tilastointitarkoituksiin on 
käytettävä mahdollisimman paljon tietoja, 
jotka saadaan hallintorekistereistä, 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
tilastoviranomaisten ja Eurostatin kanssa.

3. Olemassa olevat hallinnolliset 
rekisterit kuten yhdennetty hallinto- ja 
valvontajärjestelmä (IACS), 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä 
(LPIS) sekä eläin- ja viinitilarekisterit on 
säilytettävä. Yhdennettyä hallinto- ja 
valvontajärjestelmää ja viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmää on edelleen 
kehitettävä, jotta YMP:n 
tilastointitarpeisiin voidaan vastata 
paremmin. Tilastointitarkoituksiin ja 
vaatimustenmukaisuuden seurantaan on 
käytettävä mahdollisimman paljon tietoja, 
jotka saadaan hallintorekistereistä, 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
tilastoviranomaisten ja Eurostatin kanssa.

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – taulukko 1 – rivi 3

Komission teksti

Tietämyksen, 
innovoinnin ja 
digitalisoinnin 
edistäminen 
maataloudessa ja 
maaseutualueilla sekä 
niiden käytön tukeminen

I.1 Tietämyksen jakaminen 
ja innovointi: Tietämyksen 
jakamiseen ja innovointiin 
kohdennettu osuus YMP:n 
talousarviosta.

R.1 Tuloksellisuuden 
parantaminen 
tietämyksen ja 
innovoinnin avulla: 
Neuvontaan, 
koulutukseen tai 
tietämyksen jakamiseen 
liittyvää tukea saavien 
viljelijöiden osuus tai 
toimijaryhmiin 
osallistuminen 
taloudellisen 
suorituskyvyn, 
ympäristö- ja 
ilmastotoimien ja 
resurssitehokkuuden 
tuloksellisuuden 
parantamiseksi.

R.2 Neuvonta- ja 
tietojärjestelmien 
yhdistäminen: AKIS-
järjestelmään kuuluvien 
neuvojien lukumäärä 
(verrattuna viljelijöiden 
kokonaislukumäärään)

R.3 Maatalouden 
digitalisointi: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka 
saavat YMP:stä tukea 
täsmäviljelyteknologioihi
n.

Tarkistus

Tietämyksen, 
innovoinnin ja 
digitalisoinnin 
edistäminen 
maataloudessa ja 
maaseutualueilla sekä 
niiden käytön tukeminen

I.1 Tietämyksen jakaminen 
ja innovointi: Tietämyksen 
jakamiseen ja innovointiin 
kohdennettu osuus YMP:n 
talousarviosta.

R.1 Tuloksellisuuden 
parantaminen 
tietämyksen ja 
innovoinnin avulla: 
Neuvontaan, 
koulutukseen tai 
tietämyksen jakamiseen 
liittyvää tukea saavien 
viljelijöiden osuus tai 
toimijaryhmiin 
osallistuminen kestävän 
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taloudellisen 
suorituskyvyn, 
ympäristö- ja 
ilmastotoimien ja 
resurssitehokkuuden 
tuloksellisuuden 
parantamiseksi.

R.2 Neuvonta- ja 
tietojärjestelmien 
yhdistäminen: AKIS-
järjestelmään kuuluvien 
neuvojien lukumäärä 
(verrattuna viljelijöiden 
kokonaislukumäärään)

R.2 Torjunta-aineita 
käyttämätöntä 
luonnonmukaista 
tuholaistorjuntaa 
koskeva tietämys ja 
neuvonta: Niiden 
riippumattomien 
neuvojien määrä, jotka 
antavat neuvoja 
integroidusta 
torjunnasta, vähäiseen 
kemikaalien käyttöön 
perustuvista 
järjestelmistä ja 
tekniikoista kemikaalien 
käytön vaihtoehtona ja 
niiden käyttöönotosta.
R.3 Maatalouden 
digitalisointi: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka 
voivat vähentää 
kemikaalien käyttöä, 
parantaa kestävyyttä ja 
ympäristötehokkuutta 
YMP:n avulla.

Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi



PE630.523v04-00 156/201 AD\1181813FI.docx

FI

Liite I – taulukko 1 – rivi 4

Komission teksti

Tuen antaminen riittävien 
maataloustulojen ja 
maatilojen 
selviytymiskyvyn 
varmistamiseksi koko 
unionin alueella, jotta 
saataisiin parannettua 
elintarviketurvaa

I.2 Tuloerojen 
pienentäminen: 
Maataloustulojen kehitys 
verrattuna talouteen yleensä 

R.4 Tulotuen liittäminen 
vaatimuksiin ja hyviin 
käytäntöihin: Tulotuen 
piiriin kuuluvan käytössä 
olevan maatalousmaan 
(KMM) osuus, johon 
sovelletaan 
ehdollisuusjärjestelmää

I.3 Maataloustulojen 
vaihtelun vähentäminen: 
Maataloustulojen kehitys 

R.5 Riskinhallinta: 
Niiden maatilojen osuus, 
joilla on käytössä YMP:n 
riskinhallintavälineet

I.4 Tuen antaminen 
riittävien maataloustulojen 
varmistamiseksi: 
Alakohtaisten 
maataloustulojen tason 
kehitys (verrattuna 
maataloustulojen 
keskiarvoon)

R.6 Tuen uudelleenjako 
pienemmille maatiloille: 
Lisätuen prosenttiosuus 
hehtaaria kohti kooltaan 
keskimääräistä 
pienempien 
tukikelpoisten maatilojen 
osalta (keskiarvoon 
verrattuna)

I.5 Alueellisen tasapainon 
parantaminen: 
Maataloustulojen kehitys 
alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita 
(keskiarvoon verrattuna)

R.7 Tukien lisääminen 
sellaisilla alueilla 
sijaitseville maatiloille, 
joilla on erityistarpeita: 
Lisätuen prosenttiosuus 
hehtaaria kohti alueilla, 
joilla on suuremmat 
tarpeet (keskiarvoon 
verrattuna)

Tarkistus

Tuen antaminen riittävien 
maataloustulojen ja 
maatilojen 
selviytymiskyvyn 
varmistamiseksi koko 
unionin alueella, jotta 
saataisiin parannettua 
elintarviketurvaa

I.2 Tuloerojen 
pienentäminen: 
Maataloustulojen kehitys 
verrattuna talouteen 
yleensä 

R.4 Tulotuen liittäminen 
vaatimuksiin ja hyviin 
käytäntöihin: Tulotuen 
piiriin kuuluvan käytössä 
olevan maatalousmaan 
(KMM) osuus, johon 
sovelletaan 
ehdollisuusjärjestelmää

I.3 Maataloustulojen 
vaihtelun vähentäminen: 

R.5 Riskinhallinta: Niiden 
maatilojen osuus, joilla on 
käytössä YMP:n 
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Maataloustulojen kehitys riskinhallintavälineet

I.4 Tuen antaminen 
riittävien maataloustulojen 
varmistamiseksi: 
Alakohtaisten 
maataloustulojen tason 
kehitys (verrattuna 
maataloustulojen 
keskiarvoon)

R.6 Tuen uudelleenjako 
pienemmille maatiloille: 
Lisätuen prosenttiosuus 
hehtaaria kohti kooltaan 
keskimääräistä 
pienempien tukikelpoisten 
maatilojen osalta 
(keskiarvoon verrattuna)

I.5 Alueellisen tasapainon 
parantaminen: 
Maataloustulojen kehitys 
alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita 
(keskiarvoon verrattuna)

R.7 Tukien lisääminen 
sellaisilla alueilla 
sijaitseville maatiloille, 
joilla on erityistarpeita: 
Lisätuen prosenttiosuus 
hehtaaria kohti alueilla, 
joilla on suuremmat 
tarpeet (keskiarvoon 
verrattuna)

Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – rivi 5

Komission teksti

Markkinasuuntautuneisuu
den ja kilpailukyvyn 
parantaminen, mukaan 
lukien kiinnittämällä 
enemmän huomiota 
tutkimukseen, 
teknologiaan ja 
digitalisointiin

I.6 Maatilojen tuottavuuden 
parantaminen: 
Tuottavuuden 
kokonaiskerroin

R.8 Tuen kohdentaminen 
vaikeuksissa olevien 
alojen maatiloille: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka 
saavat 
tuotantosidonnaista tukea 
kilpailukyvyn, 
kestävyyden tai laadun 
parantamiseen

I.7 
Maatalouselintarvikkeiden 
kaupan hyödyntäminen: 
Maatalouselintarvikkeiden 
tuonti ja vienti

R.9 Maatilojen 
uudenaikaistaminen: 
Niiden viljelijöiden 
osuus, jotka saavat 
investointitukea 
maatilojensa 
rakenneuudistuksiin ja 
uudenaikaistamiseen, 
resurssitehokkuus 
mukaan lukien
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Tarkistus

Markkinasuuntautuneisuu
den ja kilpailukyvyn 
parantaminen, mukaan 
lukien kiinnittämällä 
enemmän huomiota 
tutkimukseen, 
teknologiaan ja 
digitalisointiin

I.6 Maatilojen tuottavuuden 
parantaminen: 
Tuottavuuden 
kokonaiskerroin

R.8 Tuen kohdentaminen 
vaikeuksissa olevien 
alojen maatiloille: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka 
saavat 
tuotantosidonnaista tukea 
kilpailukyvyn, 
kestävyyden tai laadun 
parantamiseen

I.6 a Tuotantoalojen 
monipuolistaminen ja 
tasapainottaminen 
mahdollisuuksien mukaan: 
kutakin tuotantoalaa 
varten käytetyn alueellisen 
maatalousmaan osuus.
I.7 
Maatalouselintarvikkeiden 
kaupan hyödyntäminen: 
Maatalouselintarvikkeiden 
tuonti ja vienti

R.9 Maatilojen 
uudenaikaistaminen: 
Niiden viljelijöiden 
osuus, jotka saavat 
investointitukea 
maatilojensa 
rakenneuudistuksiin ja 
uudenaikaistamiseen, 
resurssitehokkuus 
mukaan lukien

Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – rivi 6

Komission teksti

Viljelijöiden aseman 
parantaminen 
arvoketjussa

I.8 Parannetaan viljelijöiden 
asemaa elintarvikeketjussa: 
Alkutuottajille 
elintarvikeketjussa koituva 
lisäarvo

R.10 Toimitusketjun 
organisoinnin 
parantaminen: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka 
osallistuvat tuettuihin 
tuottajaryhmiin, 
tuottajaorganisaatioihin, 
paikallisille markkinoille, 
lyhyisiin 
toimitusketjuihin ja 
laatujärjestelmiin
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R.11 Tarjonnan 
keskittäminen: 
Tuottajaorganisaatioiden 
toimintaohjelmien avulla 
kaupan pitämän 
tuotannon arvon osuus

Tarkistus

Viljelijöiden aseman 
parantaminen 
arvoketjussa

I.8 Parannetaan viljelijöiden 
asemaa elintarvikeketjussa: 
Alkutuottajille 
elintarvikeketjussa koituva 
lisäarvo

R.10 Toimitusketjun 
organisoinnin 
parantaminen: Niiden 
viljelijöiden ja pk-
yritysten osuus, jotka 
osallistuvat tuettuihin 
tuottajaryhmiin, 
tuottajaorganisaatioihin, 
paikallisille markkinoille, 
lyhyisiin 
toimitusketjuihin ja 
laatujärjestelmiin

R.11 Tarjonnan 
keskittäminen: 
Tuottajaorganisaatioiden 
toimintaohjelmien avulla 
kaupan pitämän 
tuotannon arvon osuus

Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – rivi 7

Komission teksti

Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen sekä 
kestävän energian 
edistäminen

I.9 Maatilojen 
selviytymiskyvyn 
parantaminen: Ks. indeksi

R.12 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen edistämistä 
koskevien sitoumusten 
alaisen maatalousmaan 
osuus

I.10 Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen edistäminen: 
Maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen 

R.13 Päästöjen 
vähentäminen 
eläintuotannon alalla: 
Niiden eläinyksiköiden 
osuus, jotka saavat tukea 
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vähentäminen kasvihuonekaasu- ja/tai 
ammoniumpäästöjen, 
lannankäsittely mukaan 
lukien, vähentämiseksi

I.11 Hiilen sitoutumisen 
lisääminen: Maaperän 
orgaanisen hiilen määrän 
lisääminen

R.14 Hiilen sitominen 
maaperään ja 
biomassaan: Päästöjen 
vähentämistä tai hiilen 
maaperään sitomisen 
jatkamista ja/tai 
lisäämistä koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus 
(pysyvä nurmi, 
turvemaan 
maatalousmaa, metsä 
jne.)

I.12 Kestävän energian 
edistäminen 
maataloudessa: Maa- ja 
metsätaloudesta peräisin 
olevan uusiutuvan energian 
tuotanto

R.15 Maa- ja 
metsätaloudesta saatava 
vihreä energia: 
Investoinnit uusiutuvan 
energian, myös 
biopohjaisen (MW), 
tuotantokapasiteettiin

R.16 
Energiatehokkuuden 
parantaminen: 
Maataloudesta saatavat 
energiansäästöt

R 17 Metsitetty maa: 
Maa-ala, joka saa tukea 
metsitykseen ja 
puustoisen maan 
muodostamiseen, 
peltometsäviljely mukaan 
lukien 

Tarkistus

Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen sekä 
kestävän energian 
edistäminen

I.9 Maatilojen 
selviytymiskyvyn 
parantaminen: Ks. indeksi

R.12 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen edistämistä 
koskevien sitoumusten 
alaisen maatalousmaan 
osuus
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I.9 a Selviytymiskyvyn 
parantaminen geneettisen 
monimuotoisuuden avulla: 
Maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden 
indeksi, jolla mitataan 
viljelykasvien sisäistä ja 
niiden välistä lajikkeiden 
monimuotoisuutta

R.12 a Selviytymiskyvyn 
parantaminen 
geneettistä 
monimuotoisuutta 
lisäämällä: 
maatalousmaan osuus, 
jolla sovelletaan 
geneettistä 
monimuotoisuutta 
edistäviä käytäntöjä ja 
valintoja

I.10 Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen edistäminen: 
Maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen

R.13 Päästöjen 
vähentäminen 
eläintuotannon alalla: 
Niiden eläinyksiköiden 
osuus, jotka saavat tukea 
kasvihuonekaasu- ja/tai 
ammoniumpäästöjen, 
lannankäsittely mukaan 
lukien, vähentämiseksi

I.11 Hiilen sitoutumisen 
lisääminen: Maaperän 
orgaanisen hiilen määrän 
lisääminen

R.14 Hiilen sitominen 
maaperään ja 
biomassaan: Päästöjen 
vähentämistä tai hiilen 
maaperään sitomisen 
jatkamista ja/tai 
lisäämistä koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus 
(pysyvä nurmi, pysyvät 
viljelykasvit, jotka 
muodostavat pysyvän 
vihreän kasvipeitteen, 
turvemaan 
maatalousmaa, metsä 
jne.)

I.12 Kestävän energian 
tuotannon ja käytön 
varmistaminen 
maataloudessa: Maa- ja 
metsätaloudesta peräisin 
olevan uusiutuvan energian 
tuotannon ja käytön osuus, 
joka osoittaa hiilen 
nettonielun ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
nettovähennykset ilman 
suoraa tai epäsuoraa 

R.15 Maa- ja 
metsätaloudesta saatava 
vihreä energia: 
Investoinnit uusiutuvan 
energian, myös 
biopohjaisen (MW), 
tuotantokapasiteettiin
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maankäytön muutosta
R.15 a Maa- ja 
metsätaloudesta peräisin 
olevien biopolttoaineiden 
tehokkuuden ja 
kestävyyden 
varmistaminen: 
investoinnit, joilla ei ole 
suoraa tai epäsuoraa 
yhteyttä maankäytön 
muutokseen
R.15 b Lannoitteiden 
käytöstä aiheutuvien 
päästöjen 
vähentäminen: 
Lannoitteiden käytöstä 
aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöj
en vähentämistä 
koskevien sitoumusten 
alaisen maatalousmaan 
osuus
R.16 
Energiatehokkuuden 
parantaminen: 
Maataloudesta saatavat 
energiansäästöt

R.17 Metsitetty maa: 
Maa-ala, joka saa tukea 
metsitykseen ja 
puustoisen maan 
muodostamiseen, 
peltometsäviljely mukaan 
lukien

Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – rivi 8

Komission teksti

Kestävän kehityksen ja 
luonnonvarojen, kuten 
veden, maaperän ja 
ilman, tehokkaan hoidon 

I.13 Maaperän eroosion 
vähentäminen: Sellaisen 
maatalousmaan 
prosenttiosuus, joka kärsii 

R.18 Maaperän 
kehittäminen 
Maanhoidon kannalta 
suotuisten 
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edistäminen kohtalaisesta tai vakavasta 
maaperän eroosiosta

hoitositoumusten alainen 
osuus maatalousmaasta

I.14 Ilmanlaadun 
parantaminen: Maatalouden 
ammoniumpäästöjen 
vähentäminen 

R.19 Ilmanlaadun 
parantaminen: 
Ammoniumpäästöjen 
vähentämistä koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus

I.15 Veden laadun 
parantaminen: 
Maatalousmaan ravinnetase

R.20 Veden laadun 
suojeleminen: Veden 
laatua koskevien 
hoitositoumusten alainen 
osuus maatalousmaasta

1.16 Ravinnehävikin 
vähentäminen: 
Pohjavedessä oleva nitraatti 
– niiden pohjavesiasemien 
prosenttiosuus, joilla 
nitraattipitoisuus on yli 50 
mg/l, nitraattidirektiivin 
mukaisesti

R.21 Ravinnehuollon 
kestävyys: Parannettua 
ravinnehuoltoa koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus

I.17 Vesivaroille 
aiheutuvan kuormituksen 
vähentäminen: 
Vedenkäyttöindeksi WEI+

R.22 Vedenkäytön 
kestävyys: Vesitaseen 
parantamista koskevien 
sitoumusten alaisen 
keinokastellun maan 
osuus

R.23 Ympäristö- tai 
ilmastotoimien 
tehokkuuden lisääminen 
investointien avulla: 
Niiden viljelijöiden 
osuus, jotka saavat tukea 
ympäristö- tai 
ilmastotoimiin liittyviä 
investointeja varten

R.24 Ympäristö- tai 
ilmastotoimien 
tehokkuuden lisääminen 
tietämyksen jakamisen 
avulla: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka 
saavat tukea ympäristö- 
tai ilmastotoimiin 
liittyvää neuvontaa tai 
koulutusta varten
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Tarkistus

Kestävän kehityksen ja 
luonnonvarojen, kuten 
veden, maaperän ja ilman, 
tehokkaan hoidon 
edistäminen

I.13 Maaperän eroosion 
vähentäminen ja 
kestävyyden lisääminen 
äärimmäisiä 
sääolosuhteita vastaan: 
Sellaisen maatalousmaan 
prosenttiosuus, joka kärsii 
kohtalaisesta tai vakavasta 
maaperän eroosiosta

R. 18 Maaperän 
kehittäminen ja 
kestävyyden lisääminen 
äärimmäisiä 
sääolosuhteita vastaan: 
Maanhoidon kannalta 
suotuisten 
hoitositoumusten alainen 
osuus maatalousmaasta

I.13 a 
Ruokamultakerroksen 
rakentaminen ja veden- 
ja 
ravinteidenpidätyskyvyn 
parantaminen: 
humuksen osuus 
ruokamultakerroksessa

R.18 a 
Luonnonmukaisen 
maatalouden 
kehittäminen: sen 
maatalousmaan osuus, 
joka saa tukea 
luonnonmukaisen 
maatalouden 
käytäntöihin siirtymiseksi 
tai niiden ylläpitämiseksi
R.18 b: Maaperän 
terveys: Maaperäeliöstön 
runsaus ja 
monipuolisuus

I.14 Ilmanlaadun 
parantaminen: 
Maatalouden 
ammoniumpäästöjen 
vähentäminen 

R.19 Ilmanlaadun 
parantaminen: 
Ammoniumpäästöjen 
vähentämistä koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus, 
sellaisena kuin siitä on 
määrätty muun muassa 
direktiivin (EU) 
2016/2284 mukaisissa 
kansallisissa ilman 
pilaantumisen 
valvontaohjelmissa

I.15 Veden laadun 
parantaminen: 
Maatalousmaan 
ravinnetase

R.20 Veden laadun 
suojeleminen: Veden 
laatua koskevien 
hoitositoumusten alainen 
osuus maatalousmaasta

l.16 Ravinnehävikin 
vähentäminen: 
Pohjavedessä oleva 
nitraatti – niiden 

R.21 Ravinnehuollon 
kestävyys: Parannettua 
ravinnehuoltoa koskevien 
sitoumusten alaisen 
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pohjavesiasemien 
prosenttiosuus, joilla 
nitraattipitoisuus on yli 50 
mg/l, nitraattidirektiivin 
mukaisesti

maatalousmaan osuus

I.17 Vesivaroille 
aiheutuvan kuormituksen 
vähentäminen: 
Vedenkäyttöindeksi WEI+

R.22 Vedenkäytön 
kestävyys: Vesitaseen 
parantamista koskevien 
sitoumusten alaisen 
keinokastellun maan 
osuus, mukaan lukien 
toimenpiteet maaperän 
eroosion vähentämiseksi, 
vedenkäytön 
mittaamiseksi ja 
maaperän 
vedenpidätyskyvyn 
lisäämiseksi 
vesihoitosuunnitelmien 
toimenpideohjelmien 
mukaisesti

I.17 a Torjunta-aineiden 
pohjaveteen ja 
pintavesiin valumisen 
vähentäminen: sellaisten 
pohjavesimuodostumien 
prosenttiosuus, joiden tila 
on heikko (perustuu 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 
2006/118/EY1 a 
vahvistettuihin torjunta-
aineiden yksittäisiä 
määriä ja yhteismääriä 
koskeviin 
laatunormeihin) ja 
sellaisten 
pintavesimuodostumien 
prosenttiosuus, joissa 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 
2008/105/EY1 b 
vahvistetut 
ympäristönlaatunormit 
tai jäsenvaltioiden 
vahvistamat laatunormit, 
jotka koskevat 
maataloudessa 

R 22 a: 
Karjankasvatuksen 
ympäristövaikutuksen 
vähentäminen: 
eläintiheys vesialuetta ja 
aluetta kohti sekä 
jäsenvaltion tasolla



PE630.523v04-00 166/201 AD\1181813FI.docx

FI

käytettäviä torjunta-
aineita, jotka ovat 
prioriteettiaineita tai 
vastaavasti 
vesialuekohtaisia 
epäpuhtauksia, ylittyvät

R.23 Ympäristö- tai 
ilmastotoimien 
tehokkuuden lisääminen 
investointien avulla: 
Niiden viljelijöiden osuus, 
jotka saavat tukea 
ympäristö- tai 
ilmastotoimiin liittyviä 
investointeja varten

R. 24 Ympäristö- tai 
ilmastotoimien 
tehokkuuden lisääminen 
tietämyksen jakamisen 
avulla: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka 
saavat tukea ympäristö- 
tai ilmastotoimiin liittyvää 
neuvontaa tai koulutusta 
varten

R.24 a Torjunta-aineiden 
valumisen vähentäminen: 
Maatalousmaan osuus, 
johon sovelletaan 
torjunta-aineiden 
pohjaveteen ja 
pintavesiin valumisen 
vähentämiseen tähtääviä 
tuettuja erityistoimia
R.24 b Maaperän suojelu 
viljelykierron avulla: 
Peltoalan osuus 
sovellettaessa 
viljelykiertoa 
sisällyttämällä siihen 
palkokasveja

___________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (EUVL L 372, 
27.12.2006, s. 19).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/105/EY, annettu 16 päivänä 
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joulukuuta 2008, ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla, neuvoston direktiivien 
82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY ja 86/280/ETY muuttamisesta ja 
myöhemmästä kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY muuttamisesta (EUVL L 348, 24.11.2008, s. 84). 

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – rivi 9

Komission teksti

Luonnon 
monimuotoisuuden 
suojelemisen ja 
ekosysteemipalvelujen 
edistäminen sekä 
elinympäristöjen ja 
maisemien säilyttäminen

I.18 Viljelymaiden 
lintukantojen lisääminen: 
Viljelymaiden lintuindeksi

R.25 Tuki kestävälle 
metsänhoidolle: Metsien 
suojelua ja hoitoa 
koskevien 
hoitositoumusten alainen 
osuus metsätalousmaasta

I.19 Luonnon 
monimuotoisuuden 
kehittäminen: Niiden 
yhteisön tärkeinä pitämien 
lajien ja luontotyyppien 
prosenttiosuus, jotka 
liittyvät maatalouteen ja 
joiden määrä on 
vakiintunut tai kasvaa

R.26 Metsäekosysteemien 
suojelu: Maisemien, 
luonnon 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen 
tukemista koskevien 
hoitositoumusten alaisen 
metsätalousmaan osuus 

I.20 
Ekosysteemipalvelujen 
tarjonnan parantaminen: 
Sellaisen käytössä olevan 
maatalousmaan (KMM) 
osuus, jolla on 
maisemapiirteitä

R.27 Luontotyyppien ja 
lajien säilyttäminen: 
Luonnon 
monimuotoisuuden 
säilyttämistä tai 
palauttamista koskevien 
hoitositoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus 

R.28 Natura 2000 -
ohjelman tukeminen: 
Natura 2000 -alueiden ala, 
joka on suojelua, hoitoa ja 
ennallistamista koskevien 
sitoumusten alainen

R.29 Maisemapiirteiden 
säilyttäminen: 
Maisemapiirteiden, 
pensasaidat mukaan 
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lukien, hoitoa koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus

Tarkistus

Luonnon 
monimuotoisuuden 
vähenemisen 
pysäyttäminen ja 
kääntäminen, 
ekosysteemipalvelujen 
edistäminen, 
elinympäristöjen ja 
maisemien säilyttäminen 
ja luonnonarvoltaan 
merkittävien 
viljelyjärjestelmien 
tukeminen

I.18 Viljelymaiden 
lintukantojen lisääminen: 
Viljelymaiden lintuindeksi

R.25 Tuki kestävälle 
metsänhoidolle: Metsien 
suojelua ja hoitoa 
koskevien 
hoitositoumusten alainen 
osuus metsätalousmaasta

I.19 Luonnon 
monimuotoisuuden 
kehittäminen: Niiden 
yhteisön tärkeinä pitämien 
lajien ja luontotyyppien 
prosenttiosuus, jotka 
liittyvät maatalouteen ja 
joiden määrä on 
vakiintunut tai kasvaa

R.26 Metsäekosysteemien 
suojelu: Maisemien, 
luonnon 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen 
tukemista koskevien 
hoitositoumusten alaisen 
metsätalousmaan osuus 

I.20 
Ekosysteemipalvelujen 
tarjonnan parantaminen: 
Sellaisen käytössä olevan 
maatalousmaan (KMM) 
osuus, jolla on 
maisemapiirteitä

R.27 Luontotyyppien ja 
lajien säilyttäminen: 
Luonnon 
monimuotoisuuden 
säilyttämistä tai 
palauttamista koskevien 
hoitositoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus 

I.20 a Pölyttäjien 
vähenemisen 
pysäyttäminen: Pölyttäjiä 
koskeva indeksi, mukaan 
lukien mehiläiset ja 
perhoset

R.27 a Geneettisen 
monimuotoisuuden 
edistäminen 
Maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden 
indeksi, jolla mitataan 
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viljelykasvien sisäistä ja 
niiden välistä lajikkeiden 
monimuotoisuutta
R.28 Natura 2000 -
ohjelman tukeminen: 
Natura 2000 -alueiden ala, 
joka on suojelua, hoitoa ja 
ennallistamista koskevien 
sitoumusten alainen

R. 29 Maisemapiirteiden 
säilyttäminen: 
Maisemapiirteiden, 
pensasaidat mukaan 
lukien, hoitoa koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus

R.29 a Luonnonarvoltaan 
merkittävän maatalouden 
edistäminen: Suuren 
luonnonarvon 
tuottamista koskevien 
hoitositoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus

Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – rivi 10

Komission teksti

Nuorten viljelijöiden 
houkuttelu alalle ja 
yritystoiminnan 
kehittämisen 
helpottaminen 
maaseutualueilla

I.21 Nuorten viljelijöiden 
houkuttelu alalle: Uusien 
viljelijöiden määrän kehitys 

R.30 Sukupolvenvaihdos: 
Niiden nuorten 
viljelijöiden lukumäärä, 
jotka ovat perustamassa 
maatilaa YMP:n tuen 
avulla 

Tarkistus

Nuorten viljelijöiden 
houkuttelu alalle ja 
yritystoiminnan 
kehittämisen 
helpottaminen 
maaseutualueilla

I.21 Nuorten viljelijöiden 
houkuttelu alalle: Uusien 
viljelijöiden määrän 
kehitys 

R.30 Sukupolvenvaihdos: 
Niiden nuorten 
viljelijöiden lukumäärä, 
jotka ovat perustamassa 
maatilaa YMP:n tuen 
avulla  
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Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – rivi 11

Komission teksti

Työllisyyden, kasvun, 
sosiaalisen osallisuuden ja 
paikallisen kehityksen 
edistäminen 
maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän 
metsänhoidon alalla

I.22 Vaikutukset 
työllisyyteen 
maaseutualueilla: 
Työllisyysasteen kehitys 
maaseutuvaltaisilla 
alueilla

R.31 Kasvu ja työpaikat 
maaseutualueilla: Uudet 
työpaikat tuetuissa 
hankkeissa 

I.23 Vaikutukset kasvuun 
maaseutualueilla: 
Asukaskohtaisen BKT:n 
kehitys 
maaseutuvaltaisilla 
alueilla

R.32 Maaseutualueiden 
biotalouden kehittäminen: 
Tuen avulla kehitettyjen 
biotalouden yritysten 
lukumäärä

1.24 
Oikeudenmukaisempi 
YMP: YMP-tuen 
jakautumisen 
parantaminen 

R.33 Maaseudun 
elinkeinoelämän 
digitalisointi: 
Maaseutuväestö, joka 
kuuluu älykkäitä kyliä 
koskevan tuetun strategian 
piiriin

I.25 Sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen 
maaseutualueilla: 
Köyhyysindeksin kehitys 
maaseutualueilla

R.34 
Maaseutuverkostojen 
Eurooppa: 
Maaseutuväestön osuus, 
joka hyötyy palvelujen 
paremmasta saatavuudesta 
ja paremmasta 
infrastruktuurista YMP:n 
tuen myötä

R.35 Sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen: 
Sellaisten vähemmistöön 
ja/tai heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien henkilöiden 
lukumäärä, jotka hyötyvät 
sosiaalisen osallisuuden 
parantamiseen tähtäävistä 
tuetuista hankkeista
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Tarkistus

Työllisyyden, kasvun, 
sosiaalisen osallisuuden ja 
paikallisen kehityksen 
edistäminen 
maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän 
metsänhoidon alalla

I.22 Vaikutukset 
työllisyyteen 
maaseutualueilla: 
Työllisyysasteen kehitys 
maaseutuvaltaisilla 
alueilla

R.31 Kasvu ja työpaikat 
maaseutualueilla: Uudet 
työpaikat tuetuissa 
hankkeissa 

I.23 Vaikutukset kasvuun 
maaseutualueilla: 
Asukaskohtaisen BKT:n 
kehitys 
maaseutuvaltaisilla 
alueilla

R.32 Maaseutualueiden 
biotalouden kehittäminen: 
Tuen avulla kehitettyjen 
biotalouden yritysten 
lukumäärä

l.24 Oikeudenmukaisempi 
YMP: YMP-tuen 
jakautumisen 
parantaminen 

R.33 Maaseudun 
elinkeinoelämän 
digitalisointi: Sen 
maaseutuväestön osuus, 
joka kuuluu älykkäitä 
kyliä koskevan tuetun 
strategian piiriin

I.25 Sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen 
maaseutualueilla: 
Köyhyysindeksin kehitys 
maaseutualueilla

R.34 
Maaseutuverkostojen 
Eurooppa: 
Maaseutuväestön osuus, 
joka hyötyy palvelujen 
paremmasta saatavuudesta 
ja paremmasta 
infrastruktuurista YMP:n 
tuen myötä

R.35 Sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen: 
Sellaisten vähemmistöön 
ja/tai heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien henkilöiden 
lukumäärä, jotka hyötyvät 
sosiaalisen osallisuuden 
parantamiseen tähtäävistä 
tuetuista hankkeista

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – taulukko 1– rivi 12

Komission teksti

EU:n maatalouden 
reagointikyvyn 
parantaminen silloin kun 
kyseessä on vastaaminen 
ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin 
yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan 
lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän 
kehityksen mukainen 
ravinto sekä eläinten 
hyvinvointi

I.26 Antibioottien käytön 
rajoittaminen 
maataloudessa: 
Antibioottien myynti ja 
niiden käyttö 
elintarviketuotantoeläimis
sä

R.36 Antibioottien käytön 
rajoittaminen: Niiden 
eläinyksiköiden osuus, 
joita antibioottien käytön 
rajoittamiseen 
(välttämiseen tai 
vähentämiseen) tähtäävät 
tuetut toimet koskevat

I.27 Torjunta-aineiden 
kestävä käyttö: Torjunta-
aineiden käytön 
vaikutusten ja riskien 
vähentäminen**

R.37 Torjunta-aineiden 
kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, 
johon sovelletaan 
torjunta-aineiden 
kestävään käyttöön 
tähtääviä tuettuja 
erityistoimia torjunta-
aineiden käytön 
vaikutusten ja riskien 
vähentämiseksi

I.28 Elintarvikkeiden 
laatua koskevaan 
kysyntään vastaaminen: 
EU:n laatujärjestelmien 
piirin kuuluvan tuotannon 
arvo (luonnonmukainen 
tuotanto mukaan lukien) 

R.38 Eläinten 
hyvinvoinnin 
parantaminen: Niiden 
eläinyksiköiden osuus, 
joihin sovelletaan eläinten 
hyvinvoinnin 
parantamiseen tähtääviä 
tuettuja toimia

______________________

** Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva direktiivi

Tarkistus

EU:n maatalouden 
reagointikyvyn 
parantaminen silloin kun 
kyseessä on vastaaminen 
ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin 
yhteiskunnan 

I.26 Antibioottien käytön 
rajoittaminen 
maataloudessa: 
Antibioottien myynti ja 
niiden käyttö 
elintarviketuotantoeläimis

R.36 Antibioottien käytön 
rajoittaminen: Niiden 
eläinyksiköiden osuus, 
joita antibioottien käytön 
rajoittamiseen 
(välttämiseen tai 
vähentämiseen) tähtäävät 
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vaatimuksiin, mukaan 
lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän 
kehityksen mukainen 
ravinto sekä eläinten 
hyvinvointi

sä tuetut toimet koskevat

I.26 a 
Eläinlääkintätuotteiden 
kestävä käyttö 
karjankasvatuksessa: 
Eläinlääkintätuotteiden 
myynti ja käyttö 
elintarviketuotantoeläimi
ssä

R.36 a 
Eläinlääkintätuotteiden 
kestävä käyttö: Haittojen 
ja sivuvaikutusten 
vähentämiseen 
tähtäävään 
eläinlääketuotteiden 
käytön rajoittamiseen 
liittyvien tukitoimien 
kohteena olevien eläinten 
osuus

I.27 Torjunta-aineiden 
kestävä käyttö: Torjunta-
aineriippuvuuden 
vähentäminen

R.37 Torjunta-aineiden 
kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, 
johon sovelletaan tuettuja 
erityistoimia, joilla 
vähennetään torjunta-
aineriippuvuutta
R.37 a Torjunta-
aineriippuvuuden 
vähentäminen: Myytyjen 
ja käytettyjen torjunta-
aineiden määrät 
(torjunta-aineiden 
tilastot)

I.28 Elintarvikkeiden 
laatua koskevaan 
kysyntään vastaaminen: 
EU:n laatujärjestelmien 
piirin kuuluvan tuotannon 
arvo (luonnonmukainen 
tuotanto mukaan lukien) 

R.38 Eläinten 
hyvinvoinnin 
parantaminen: Niiden 
eläinyksiköiden osuus, 
joihin sovelletaan eläinten 
hyvinvoinnin 
parantamiseen tähtääviä 
tuettuja toimia

I.28 a Eläinten 
hyvinvointia koskevan 
lainsäädännön 
(neuvoston asetus (EY) 
N:o 1099/2009, 
neuvoston direktiivi 
2007/43/EY, neuvoston 
direktiivi 1999/74/EY) 

R.38 a Eläintiheyden 
vähentäminen: 
Eläinyksikön määrä 
maatalousmaata kohti
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noudattamatta jättämisen 
vähentäminen
I.28 b Lajikohtaisten 
eläinmäärien 
arvioiminen 
jäsenvaltioissa

______________________

** Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva direktiivi 

Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 2

Komission teksti

Maatalouden tietämystä 
ja innovointia koskeva 
eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus 
(EIP)**

O.1 EIP:n toimijaryhmien lukumäärä

O.2 EIP:n toimijaryhmien perustamiseen tai toimintaan 
osallistuvien neuvojien lukumäärä

YMP-tuki O.3 YMP-tuen edunsaajien lukumäärä

Tuotannosta irrotetut 
suorat tuet

O.4 Tuotannosta irrotettuihin suoriin tukiin liittyvät 
hehtaarimäärät 

O.5 Tuotannosta irrotettujen suorien tukien edunsaajien 
lukumäärä 

O.6 Hehtaarimäärä, jolta voidaan myöntää nuorille viljelijöille 
tarkoitettua täydentävää tulotukea

O.7 Niiden edunsaajien lukumäärä, joille voidaan myöntää 
nuorille viljelijöille tarkoitettua täydentävää tulotukea

Riskinhallintavälineet O.8 Niiden viljelijöiden lukumäärä, jotka kuuluvat tuettujen 
riskinhallintavälineiden piiriin

Tuotantosidonnainen tuki O.9 Hehtaarimäärä, jolta myönnetään tuotantosidonnaista tukea

O.10 Tuotantosidonnaista tukea saavien lukumäärä

Luonnonhaittoihin tai 
muihin aluekohtaisiin 
haittoihin liittyvät tuet

O.11 Hehtaarimäärä, jolta myönnetään luonnonhaitta-alueille 
tarkoitettua lisätukea (3 luokkaa)

O.12 Hehtaarimäärä, jolle myönnetään tukea Natura 2000 -
ohjelman tai vesipuitedirektiivin puitteissa
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Hoitositoumuksiin 
(ympäristö ja ilmasto, 
geenivarat, eläinten 
hyvinvointi) liittyvät tuet

O.13 Sellaisten ympäristö- ja ilmastositoumusten piiriin, jotka 
menevät pakollisia vaatimuksia pidemmälle, kuuluva 
hehtaarimäärä (maatalousmaa)

O.14 Sellaisten ympäristö- ja ilmastositoumusten piiriin, jotka 
menevät pakollisia vaatimuksia pidemmälle, kuuluvat hehtaarit 
(metsätalousmaa)

O.15 Hehtaarimäärä, jolle myönnetään tukea luomuviljelyyn

O.16 Niiden eläinyksiköiden määrä, jotka kuuluvat eläinten 
hyvinvointia, terveyttä tai tehostettuja 
bioturvallisuustoimenpiteitä koskevan tuen piiriin

O.17 Geenivarojen säilyttämistä tukevien hankkeiden 
lukumäärä

Investoinnit O.18 Number of supported on-farm productive investments

O.19 NTuettujen paikallisten infrastruktuurien lukumäärä

O.20 Tuettujen ei-tuotannollisten investointien lukumäärä

O.21 Tuettujen ei-tuotannollisten investointien lukumäärä

Aloitustuet O.22 Aloitustukea saavien viljelijöiden lukumäärä

O.23 Aloitustukea saavien maaseudun yrittäjien lukumäärä

Yhteistyö O.24 Tuettujen tuottajaryhmien ja -organisaatioiden lukumäärä

O.25 Niiden viljelijöiden lukumäärä, jotka saavat tukea EU:n 
laatujärjestelmiin osallistumiseksi

O.26 Sukupolvenvaihdosta (nuoret viljelijät vs. muut) koskevien 
hankkeiden lukumäärä

O.27 Paikallisten kehittämisstrategioiden (LEADER) lukumäärä

O.28 Muiden yhteistyöryhmien lukumäärä (pois lukien kohdassa 
O.1 mainitut EIP:n toimijaryhmät)

Tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen

O.29 Niiden viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat saaneet 
koulutusta tai neuvontaa

O.30 Niiden ei-viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat saaneet 
koulutusta tai neuvontaa

Horisontaaliset 
indikaattorit

O.31 Hehtaarimäärä, johon sovelletaan ympäristökäytäntöjä 
(yhdistelmäindikaattori: ehdollisuusjärjestelmän piiriin kuuluva 
fyysinen ala, ekojärjestelmä, maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpide, metsätaloustoimenpiteet, luonnonmukainen 
viljely)

O.32 Hehtaarimäärä, johon sovelletaan ehdollisuusjärjestelmää 
(hyvien maatalous- ja ympäristökäytäntöjen mukaan eriteltynä)

Alakohtaiset ohjelmat O.33 Sellaisten tuottajaorganisaatioiden lukumäärä, jotka ovat 
perustamassa toimintarahastoa tai -ohjelmaa 
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O.34 Edistämis- ja tiedotustoimien lukumäärä sekä 
markkinoiden seuranta 

O.35 Mehiläishoidon säilyttämistä tai kehittämistä koskevien 
toimien lukumäärä

______________________

** EIP:n toimijaryhmille myönnetty tuki kuuluu yhteistyösäännösten piiriin.

Tarkistus

Maatalouden tietämystä ja 
innovointia koskeva 
eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus 
(EIP)**

O.1 EIP:n toimijaryhmien lukumäärä

O.2 EIP:n toimijaryhmien perustamiseen tai toimintaan 
osallistuvien neuvojien lukumäärä

YMP-tuki O.3 YMP-tuen edunsaajien lukumäärä

Tuotannosta irrotetut 
suorat tuet

O.4 Tuotannosta irrotettuihin suoriin tukiin liittyvät 
hehtaarimäärät

O.5 Tuotannosta irrotettujen suorien tukien edunsaajien 
lukumäärä 

O.6 Hehtaarimäärä, jolta voidaan myöntää nuorille viljelijöille 
tarkoitettua täydentävää tulotukea

O.7 Niiden edunsaajien lukumäärä, joille voidaan myöntää 
nuorille viljelijöille tarkoitettua täydentävää tulotukea

Riskinhallintavälineet O.8 Niiden viljelijöiden lukumäärä, jotka kuuluvat tuettujen 
riskinhallintavälineiden piiriin

Tuotantosidonnainen tuki O.9 Hehtaarimäärä, jolta myönnetään tuotantosidonnaista tukea 

O.10 Tuotantosidonnaista tukea saavien lukumäärä

Luonnonhaittoihin tai 
muihin aluekohtaisiin 
haittoihin liittyvät tuet

O.11 Hehtaarimäärä, jolta myönnetään luonnonhaitta-alueille 
tarkoitettua lisätukea (3 luokkaa)

O.12 Hehtaarimäärä, jolle myönnetään tukea Natura 2000 -
ohjelman tai vesipuitedirektiivin puitteissa

Hoitositoumuksiin 
(ympäristö ja ilmasto, 
geenivarat, eläinten 
hyvinvointi) liittyvät tuet

O.13 Sellaisten ympäristö- ja ilmastositoumusten piiriin, jotka 
menevät pakollisia vaatimuksia pidemmälle, kuuluva 
hehtaarimäärä (maatalousmaa)

O.14 Sellaisten ympäristö- ja ilmastositoumusten piiriin, jotka 
menevät pakollisia vaatimuksia pidemmälle, kuuluvat 
hehtaarit (metsätalousmaa)

O.15 Hehtaarimäärä, jolle myönnetään tukea luomuviljelyyn
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O.16 Niiden eläinyksiköiden määrä, jotka kuuluvat eläinten 
hyvinvointia, terveyttä tai tehostettuja 
bioturvallisuustoimenpiteitä koskevan tuen piiriin

O.17 Geenivarojen säilyttämistä tukevien hankkeiden 
lukumäärä

Investoinnit O.18 Maatiloilla tehtävien tuettujen tuotannollisten investointien 
lukumäärä

O.19 Tuettujen paikallisten infrastruktuurien lukumäärä

O.20 Tuettujen ei-tuotannollisten investointien lukumäärä

O.21 Tuettujen ei-tuotannollisten investointien lukumäärä

Aloitustuet O.22 Aloitustukea saavien viljelijöiden lukumäärä

O.23 Aloitustukea saavien maaseudun yrittäjien lukumäärä

Yhteistyö O.24 Tuettujen tuottajaryhmien ja -organisaatioiden lukumäärä

O.25 Niiden viljelijöiden lukumäärä, jotka saavat tukea EU:n 
laatujärjestelmiin osallistumiseksi

O.26 Sukupolvenvaihdosta (nuoret viljelijät vs. muut) koskevien 
hankkeiden lukumäärä

O.27 Paikallisten kehittämisstrategioiden (LEADER) lukumäärä

O.28 Muiden yhteistyöryhmien lukumäärä (pois lukien 
kohdassa O.1 mainitut EIP:n toimijaryhmät)

Tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen

O.29 Niiden viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat saaneet 
koulutusta tai neuvontaa

O.30 Niiden ei-viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat saaneet 
koulutusta tai neuvontaa

Horisontaaliset 
indikaattorit

O.31 Hehtaarimäärä, johon sovelletaan ympäristökäytäntöjä 
(yhdistelmäindikaattori: ehdollisuusjärjestelmän piiriin kuuluva 
fyysinen ala, ekojärjestelmä, maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpide, metsätaloustoimenpiteet, luonnonmukainen 
viljely)

O.32 Hehtaarimäärä, johon sovelletaan ehdollisuusjärjestelmää 
(hyvien maatalous- ja ympäristökäytäntöjen mukaan eriteltynä)

Alakohtaiset ohjelmat O.33 Sellaisten tuottajaorganisaatioiden lukumäärä, jotka ovat 
perustamassa toimintarahastoa tai -ohjelmaa 

O.34 Edistämis- ja tiedotustoimien lukumäärä sekä 
markkinoiden seuranta 

O.35 Mehiläishoidon säilyttämistä tai kehittämistä koskevien 
toimien lukumäärä

_____________________

** EIP:n toimijaryhmille myönnetty tuki kuuluu yhteistyösäännösten piiriin.
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Tarkistus 190

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – rivi 2

Komission teksti

Ilmaston
muutos

GAEC 1 Pysyvän nurmen 
säilyttäminen; perusteena 
pysyvän nurmen osuus 
suhteessa maatalousmaahan

Yleinen turvatoimi, jolla 
pyritään hiilivarastojen 
säilyttämiseksi estämään 
muuhun 
maatalouskäyttöön 
siirtyminen

(ilmaston
muutoks
en 
hillitsemi
nen ja 
ilmaston
muutoks
een 
sopeutu
minen)

GAEC 2 Kosteikkojen ja 
turvemaiden 
asianmukainen suojelu

Runsashiilisen maaperän 
suojelu

GAEC 3 Sängen polttoa koskeva 
kielto, lukuun ottamatta 
polttamista kasvien 
terveyden vuoksi 

Maan orgaanisen 
aineksen säilyttäminen

Tarkistus

Ilmaston
muutos

GAEC 1 Pysyvän nurmen 
säilyttäminen; perusteena 
pysyvän nurmen osuus 
suhteessa maatalousmaahan 
ja peltomaaksi 
muuttamisen aste. Tämä 
suhdeluku ei saa laskea yli 
viittä prosenttia verrattuna 
vastaavaan suhdelukuun, 
jonka jäsenvaltiot ovat 
vahvistaneet viitevuodeksi 
2013.

Yleinen turvatoimi, jolla 
pyritään hiilivarastojen 
säilyttämiseksi estämään 
muuhun 
maatalouskäyttöön 
siirtyminen

(ilmaston
muutoks
en 
hillitsemi
nen ja 

GAEC 2 Kosteikkojen ja 
turvemaiden tehokas 
suojelu

Runsashiilisen maaperän 
suojelu
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ilmaston
muutoks
een 
sopeutu
minen)

GAEC 3 Sängen polttoa koskeva 
kielto, lukuun ottamatta 
polttamista kasvien 
terveyden vuoksi 

Maan orgaanisen 
aineksen säilyttäminen, 
ilman pilaantumisen 
vähentäminen

GAEC 3 
a 

Eläinten enimmäistiheys Rajaa 0,7 eläinyksikköä 
maatalousmaan 
hehtaaria kohti ei ylitetä

Tarkistus 191

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – rivi 3

Komission teksti

Vesi SMR 1 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2000/60/EY, annettu 23 
lokakuuta 2000, yhteisön 
vesipolitiikan puitteista:

11 artiklan 3 kohdan e ja h 
alakohta fosfaattien 
aiheuttaman 
hajakuormituksen hallintaa 
koskevien pakollisten 
vaatimusten osalta

SMR 2 Neuvoston direktiivi 
91/676/ETY, annettu 12 
päivänä joulukuuta 1991, 
vesien suojelemisesta 
maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien 
aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 
375, 31.12.1991, s. 1):

4 ja 5 artikla

GAEC 4 Suojakaistojen 
perustaminen vesistöjen 
varsille1

Jokien suojaaminen 
saasteilta ja valumilta
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GAEC 5 Maatilojen kestävää 
ravinnehuoltoa koskevan 
välineen2 käyttö

Kestävä ravinnehuolto

______________________
1 Osana GAEC-vaatimusta perustettavien suojavyöhykkeiden on direktiivin 
91/676/ETY 3 artiklan 2 kohdan nojalla pilaantumisalttiiksi vyöhykkeiksi määriteltyjen 
vyöhykkeiden sisä- ja ulkopuolella oltava ainakin niiden direktiivin 91/676/ETY liitteessä II 
olevan A kohdan 4 alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaiset, jotka liittyvät 
lannoitteiden maahan levittämistä virtaavien vesien läheisyydessä koskeviin ehtoihin, joita 
sovelletaan direktiivin 91/676/ETY 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden 
toimintaohjelmien mukaisesti.
2 Välineeseen on kuuluttava ainakin seuraavat osatekijät ja toiminnot: 

a) Osatekijät

• maatilaa koskevat merkitykselliset tiedot, jotka perustuvat viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmään (LPIS) ja yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään (IACS)

• maaperänäytteistä saadut tiedot asianmukaisella alueellisella ja ajallisella asteikolla 
esitettynä

• maaperänäytteistä saadut tiedot asianmukaisella alueellisella ja ajallisella asteikolla 
esitettynä

• tiedot asiaan liittyvistä hoitokäytännöistä, aiemmista sadoista ja satotavoitteista tiedot 
ravinnehuoltoa maatiloilla koskevista lakisääteisistä rajoista ja vaatimuksista

• kattava ravinnetase.

b) Toiminnot 

• tietojen kokoaminen mahdollisimman pitkälti automaattisesti eri lähteistä (LPIS ja 
IACS, viljelijöiden tuottamat tiedot, maaperäanalyysit jne.), jotta viljelijöiden ei tarvitse 
syöttää tietoja kahdesti

• kaksisuuntainen viestintä maksajavirastojen/hallintoviranomaisten ja viljelijöiden 
välillä sallittu

• modulaarisuus ja mahdollisuus tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita (esim. 
päästöjen hallinta ja vesihuolto)

• tietojen yhteentoimivuutta, avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien EU:n 
periaatteiden noudattaminen 

• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa koskevat takeet, jotka ovat parhaiden nykynormien 
mukaiset.

Tarkistus

Vesi SMR 1 11 artiklan 3 kohdan e, h, j 
ja k alakohta fosfaattien 
aiheuttaman 
hajakuormituksen hallintaa 
koskevien pakollisten 
vaatimusten osalta
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SMR 2 Neuvoston direktiivi 
91/676/ETY, annettu 12 
päivänä joulukuuta 1991, 
vesien suojelemisesta 
maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien 
aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 
375, 31.12.1991, s. 1):

4 ja 5 artikla

GAEC 4 Sellaisten vähintään kolme 
metriä leveiden 
suojakaistojen 
perustaminen vesistöjen 
varsille1, joille ei saa 
levittää lannoitteita eikä 
kasvinsuojeluaineita

Jokien, pölyttäjien, 
vesivarojen ja 
vesieläinlajien tai 
ekosysteemien 
suojaaminen saasteilta, 
toksisuudelta ja 
valumilta

GAEC 5 Maatilojen kestävää 
ravinnehuoltoa koskevan 
välineen2 käyttö ja 
ravinnekuormituksen 
vähentäminen

Kestävä ravinnehuolto 
sekä torjunta-aineiden ja 
eläinlääkkeiden käyttö 
maatilan koon ja 
intensiivisyyden mukaan

______________________
1 Osana GAEC-vaatimusta perustettavien suojavyöhykkeiden on direktiivin 
91/676/ETY 3 artiklan 2 kohdan nojalla pilaantumisalttiiksi vyöhykkeiksi määriteltyjen 
vyöhykkeiden sisä- ja ulkopuolella oltava ainakin niiden direktiivin 91/676/ETY liitteessä II 
olevan A kohdan 4 alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaiset, jotka liittyvät 
lannoitteiden maahan levittämistä virtaavien vesien läheisyydessä koskeviin ehtoihin, joita 
sovelletaan direktiivin 91/676/ETY 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden 
toimintaohjelmien mukaisesti.
2 Välineeseen on kuuluttava ainakin seuraavat osatekijät ja toiminnot: 

a) Osatekijät

• maatilaa koskevat merkitykselliset tiedot, jotka perustuvat viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmään (LPIS) ja yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään (IACS)

• maaperänäytteistä saadut tiedot asianmukaisella alueellisella ja ajallisella asteikolla 
esitettynä

• maaperänäytteistä saadut tiedot asianmukaisella alueellisella ja ajallisella asteikolla 
esitettynä

• tiedot asiaan liittyvistä hoitokäytännöistä, aiemmista sadoista ja satotavoitteista tiedot 
ravinnehuoltoa maatiloilla koskevista lakisääteisistä rajoista ja vaatimuksista

• kattava ravinnetase.

b) Toiminnot 

• tietojen kokoaminen mahdollisimman pitkälti automaattisesti eri lähteistä (LPIS ja 
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IACS, viljelijöiden tuottamat tiedot, maaperäanalyysit jne.), jotta viljelijöiden ei tarvitse 
syöttää tietoja kahdesti

• kaksisuuntainen viestintä maksajavirastojen/hallintoviranomaisten ja viljelijöiden 
välillä sallittu

• modulaarisuus ja mahdollisuus tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita (esim. 
päästöjen hallinta ja vesihuolto)

• tietojen yhteentoimivuutta, avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien EU:n 
periaatteiden noudattaminen 

• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa koskevat takeet, jotka ovat parhaiden nykynormien 
mukaiset.

Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – rivi 4

Komission teksti

Maaperä GAEC 6 Maanmuokkauksen 
hallinnointi maaperän 
köyhtymisvaaran 
pienentämiseksi maaperän 
kaltevuus huomioiden

Maanhoidon 
vähimmäistaso 
kulloisenkin paikan 
olosuhteiden mukaan 
eroosion rajoittamiseksi

(suojelu 
ja laatu)

GAEC 7 Maata ei jätetä paljaaksi 
vaativimpina aikoina

Maaperän suojelu talvella

GAEC 8 Viljelykierto Maaperän potentiaalin 
säilyttäminen

Tarkistus

Maaperä Toimenp
idevaati
mus 6

Asianmukainen 
maanmuokkauksen ja 
maaperän hallinnointi 
maaperän köyhtymisvaaran 
pienentämiseksi maaperän 
kaltevuus huomioiden

Maanhoidon 
vähimmäistaso 
kulloisenkin paikan 
olosuhteiden mukaan 
eroosion rajoittamiseksi 
ja hiilivarastojen 
säilyttämiseksi

(suojelu 
ja laatu)

GAEC 7 Maata ei jätetä paljaaksi 
vaativimpina aikoina

Maaperän fyysinen 
suojelu eroosiolta ja 
maaperäeliöstön 
säilyttäminen samalla 
kun sallitaan perinteiset 
käytännöt

GAEC 8 Vähintään neljän vuoden 
viljelykierto, palkokasvit 

Maaperän potentiaalin 
säilyttäminen
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mukaan lukien

Tarkistus 193

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – rivi 5

Komission teksti

Luonnon 
monimu
otoisuus 
ja 
maisema
t

SMR 3 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2009/147/EY, annettu 30 
päivänä marraskuuta 2009, 
luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (EUVL L 20, 
26.1.2010, s. 7):

(suojelu 
ja laatu)

3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 
2 kohdan b alakohta, 
4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

SMR 4 Neuvoston direktiivi 
92/43/ETY, annettu 21 
päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön 
ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 
7):

6 artiklan 1 ja 2 kohta

GAEC 9 Sellaisen maatalousmaan 
vähimmäisosuus, jota 
käytetään muuna kuin 
tuottavana kohteena tai 
alueena

Muiden kuin tuottavien 
kohteiden ja alueiden 
hoito luonnon 
monimuotoisuuden 
parantamiseksi 
maatiloilla

Maisemapiirteiden 
säilyttäminen

Pensasaitojen ja puiden 
leikkauskielto lintujen 
pesimäaikana 

Lisämahdollisuutena 
toimenpiteet haitallisten 
vieraskasvilajien 
torjumiseksi

GAEC Kielto ottaa pysyviä nurmia Luontotyyppien ja lajien 
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10 muuhun 
käyttötarkoitukseen tai 
kyntää niitä Natura 2000 -
alueilla

suojelu

Tarkistus

Luonnon 
monimu
otoisuus 
ja 
maisema
t

SMR 3 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2009/147/EY, annettu 30 
päivänä marraskuuta 2009, 
luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (EUVL L 20, 
26.1.2010, s. 7):

(suojelu 
ja laatu)

3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 
2 kohdan b alakohta, 4 
artiklan 1, 2 ja 4 kohta sekä 
5 artiklan a, b ja d 
alakohta

SMR  4 Neuvoston direktiivi 
92/43/ETY, annettu 21 
päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön 
ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 
7):

2 artikla, 3 artiklan 
3 kohta, 6 artiklan 1 ja 
2 kohta, 12 artiklan 
1 kohta, 13 artiklan 
1 kohta

GAEC 9 Sellaisen maatalousmaan 
7 prosentin 
vähimmäisosuus, jota 
käytetään muuna kuin 
tuottavana kohteena tai 
alueena, jossa ei käytetä 
maatalouskemikaaleja

Muiden kuin tuottavien 
kohteiden ja alueiden 
hoito luonnon 
monimuotoisuuden 
parantamiseksi 
maatiloilla, mukaan 
lukien toiminnallinen 
biologinen 
monimuotoisuus ja 
hyödylliset lajit

Maisemapiirteiden 
säilyttäminen

Pensasaitojen ja puiden 
leikkauskielto lintujen 
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pesimäaikana 

Lisämahdollisuutena 
toimenpiteet haitallisten 
vieraskasvilajien 
torjumiseksi

GAEC 
10

Kielto ottaa pysyviä nurmia 
muuhun 
käyttötarkoitukseen tai 
kyntää niitä Natura 2000 -
alueilla

Luontotyyppien ja lajien 
suojelu, hiilinielu

Tarkistus 194

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – rivi 6

Komission teksti

Elintarvi
keturvall
isuus

SMR 5 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 
178/2002, annettu 28 
päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä 
periaatteista ja 
vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviran
omaisen perustamisesta 
sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä 
menettelyistä (EYVL L 31, 
1.2.2002, s. 1):

14 ja 15 artikla, 17 artiklan 
1 kohta3 sekä 18, 19 ja 20 
artikla

SMR 6 Neuvoston direktiivi 
96/22/EY, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 1996, 
tiettyjen hormonaalista tai 
tyrostaattista vaikutusta 
omaavien aineiden ja beta-
agonistien käytön 
kieltämisestä 
kotieläintuotannossa ja 
direktiivien 81/602/ETY, 
88/146/ETY ja 88/299/ETY 
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kumoamisesta (EYVL L 
125, 23.5.1996, s. 3):

3 artiklan a, b, d ja e kohta 
sekä 4, 5 ja 7 artikla

______________________
3 Sellaisena kuin se on pantu täytäntöön erityisesti seuraavilla:

— asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artikla ja asetuksen (EY) N:o 37/2010 liite,

— asetus (EY) N:o 852/2004: 4 artiklan 1 kohta sekä liitteessä I oleva A osa (II jakson 
4 kohdan g, h ja j alakohta), 5 kohdan f ja h alakohta ja 6 kohta sekä III jakson 8 kohdan a, b, 
d ja e alakohta ja 9 kohdan a ja c alakohta),

— asetus (EY) N:o 853/2004: 3 artiklan 1 kohta ja liitteessä III olevan IX jakson 1 luvun 
I kohdan 1 alakohdan b, c, d ja e alakohta; I kohdan 2 alakohdan a alakohdan i, ii ja iii 
alakohta ja b alakohdan i ja ii alakohta sekä c alakohta; I kohdan 3 alakohta; I kohdan 
4 alakohta; I kohdan 5 alakohta; II kohdan A alakohdan 1, 2, 3 ja 4 alakohta; II kohdan 
B alakohdan 1 alakohdan a ja d alakohta, 2 alakohta, 4 alakohdan a ja b alakohta), 
liitteessä III olevan X jakson 1 luvun 1 kohta,

— asetus (EY) N:o 183/2005: 5 artiklan 1 kohta sekä liitteessä I oleva osa A (I jakson 
4 alakohdan e ja g alakohta; II jakson 2 kohdan a, b ja e alakohta; 5 artiklan 5 kohta ja 
liitteessä III otsikon ”RUOKINTA” alla olevan 1 kohdan ”Varastointi” ensimmäinen ja toinen 
virke sekä 2 kohdan ”Jakelu” kolmas virke; 5 artiklan 6 kohta; ja

— asetus (EY) N:o 396/2005: 18 artikla.

Tarkistus

Elintarvi
keturvall
isuus

SMR 5 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 
178/2002, annettu 28 
päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä 
periaatteista ja 
vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviran
omaisen perustamisesta 
sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä 
menettelyistä (EYVL L 31, 
1.2.2002, s. 1):

14 ja 15 artikla, 17 artiklan 
1 kohta3 sekä 18, 19 ja 20 
artikla

SMR 6 Neuvoston direktiivi 
96/22/EY, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 1996, 
tiettyjen hormonaalista tai 
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tyrostaattista vaikutusta 
omaavien aineiden ja beta-
agonistien käytön 
kieltämisestä 
kotieläintuotannossa ja 
direktiivien 81/602/ETY, 
88/146/ETY ja 88/299/ETY 
kumoamisesta (EYVL L 
125, 23.5.1996, s. 3):

3 artiklan a, b, d ja e kohta 
sekä 4, 5 ja 7 artikla

SMR 6 a Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 
2019/6, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, 
eläinlääkkeistä ja 
direktiivin 2001/82/EY 
kumoamisesta (EUVL L 4, 
7.1.2019, s. 43):
107 ja 108 artikla

______________________
3 Sellaisena kuin se on pantu täytäntöön erityisesti seuraavilla:

— Asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artikla ja asetuksen (EY) N:o 37/2010 liite,

— Asetus (EY) N:o 852/2004: 4 artiklan 1 kohta sekä liitteessä I oleva A osa (II jakson 
4 kohdan g, h ja j alakohta), 5 kohdan f ja h alakohta ja 6 kohta sekä III jakson 8 kohdan a, b, 
d ja e alakohta ja 9 kohdan a ja c alakohta),

— asetus (EY) N:o 853/2004: 3 artiklan 1 kohta ja liitteessä III olevan IX jakson 1 luvun 
I kohdan 1 alakohdan b, c, d ja e alakohta; I kohdan 2 alakohdan a alakohdan i, ii ja iii 
alakohta ja b alakohdan i ja ii alakohta sekä c alakohta; I kohdan 3 alakohta; I kohdan 
4 alakohta; I kohdan 5 alakohta; II kohdan A alakohdan 1, 2, 3 ja 4 alakohta; II kohdan 
B alakohdan 1 alakohdan a ja d alakohta, 2 alakohta, 4 alakohdan a ja b alakohta), 
liitteessä III olevan X jakson 1 luvun 1 kohta,

— asetus (EY) N:o 183/2005: 5 artiklan 1 kohta sekä liitteessä I oleva osa A (I jakson 
4 alakohdan e ja g alakohta; II jakson 2 kohdan a, b ja e alakohta; 5 artiklan 5 kohta ja 
liitteessä III otsikon ”RUOKINTA” alla olevan 1 kohdan ”Varastointi” ensimmäinen ja toinen 
virke sekä 2 kohdan ”Jakelu” kolmas virke; 5 artiklan 6 kohta; ja

— asetus (EY) N:o 396/2005: 18 artikla.

Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – rivi 8
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Komission teksti

Eläinten 
tunnistus 
ja 
rekisteröi
nti

SMR 7 Neuvoston direktiivi 
2008/71/EY, annettu 15 
päivänä heinäkuuta 2008, 
sikojen tunnistamisesta ja 
rekisteröinnistä (EUVL L 
213, 8.8.2005, s. 31):

3, 4 ja 5 artikla

SMR 8 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 
1760/2000, annettu 17 
päivänä heinäkuuta 2000, 
nautaeläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä 
naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden 
pakollisesta 
merkitsemisestä ja 
neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 820/97 kumoamisesta 
(EYVL L 204, 11.8.2000, s. 
1):

4 ja 7 artikla

SMR 9 Neuvoston asetus (EY) N:o 
21/2004, annettu 17 päivänä 
joulukuuta 2003, lammas- 
ja vuohieläinten tunnistus- 
ja rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja 
asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja direktiivien 
92/102/ETY ja 64/432/ETY 
muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8):

3, 4 ja 5 artikla

Tarkistus

Eläinten 
tunnistus 
ja 
rekisteröi
nti

SMR 7 Neuvoston direktiivi 
2008/71/EY, annettu 15 
päivänä heinäkuuta 2008, 
sikojen tunnistamisesta ja 
rekisteröinnistä (EUVL L 
213, 8.8.2005, s. 31):
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3, 4 ja 5 artikla

SMR 8 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) 
N:o 1760/2000, annettu 
17 päivänä heinäkuuta 
2000, nautaeläinten 
tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä 
naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden 
pakollisesta 
merkitsemisestä ja 
neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 820/97 kumoamisesta 
(EYVL L 204, 11.8.2000, 
s. 1):

4 ja 7 artikla

SMR 9 Neuvoston asetus (EY) 
N:o 21/2004, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten 
tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja 
asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja direktiivien 
92/102/ETY ja 
64/432/ETY 
muuttamisesta (EUVL L 
5, 9.1.2004, s. 8):

3, 4 ja 5 artikla

Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – rivi 8

Komission teksti

Eläintau
dit

SMR 10 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 
999/2001, annettu 22 
päivänä toukokuuta 2001, 
tiettyjen tarttuvien 
spongiformisten 
enkefalopatioiden ehkäisyä, 
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valvontaa ja hävittämistä 
koskevista säännöistä 
(EYVL L 147, 31.5.2001, s. 
1):

7, 11, 12, 13 ja 15 artikla

SMR 11 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 
2016/429, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2016, 
tarttuvista eläintaudeista 
(EUVL L 84, 31.3.2016, s. 
1)

18 artiklan 1 kohta vain 
suu- ja sorkkataudin, sian 
vesikulaaritaudin ja 
sinikielitaudin osalta.

Tarkistus

Eläintaud
it

SMR 10 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) 
N:o 999/2001, annettu 22 
päivänä toukokuuta 2001, 
tiettyjen tarttuvien 
spongiformisten 
enkefalopatioiden 
ehkäisyä, valvontaa ja 
hävittämistä koskevista 
säännöistä (EYVL L 147, 
31.5.2001, s. 1)

7, 11, 12, 13 ja 15 artikla

SMR 11 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 
2016/429, annettu 9 
päivänä maaliskuuta 2016, 
tarttuvista eläintaudeista 
(EUVL L 84, 31.3.2016, 
s. 1)

18 artiklan 1 kohta vain 
suu- ja sorkkataudin, sian 
vesikulaaritaudin ja 
sinikielitaudin osalta.

Tarkistus 197

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – rivi 9

Komission teksti

Kasvinsu
ojeluaine
et

SMR 12 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) 
N:o 1107/2009, annettu 21 
päivänä lokakuuta 2009, 
kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta 
sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY 
kumoamisesta (EUVL L 
309, 24.11.2009, s. 1)

55 artiklan ensimmäinen ja 
toinen virke

SMR 13 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2009/128/EY, annettu 21 
päivänä lokakuuta 2009, 
yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden 
kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 
309, 24.11.2009, s. 71):

5 artiklan 2 kohta ja 8 
artiklan 1–5 kohta

12 artikla torjunta-aineiden 
käyttöä vesipuitedirektiivin 
ja Natura 2000 -ohjelmaa 
koskevan lainsäädännön 
perusteella määritellyillä 
suojelualueilla koskevien 
rajoitusten osalta

13 artiklan 1 ja 3 kohta 
torjunta-aineiden käsittelyn 
ja varastoinnin sekä 
jäännösten hävittämisen 
osalta.

Tarkistus

Kasvinsu
ojeluaine
et

SMR 12 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) 
N:o 1107/2009, annettu 
21 päivänä lokakuuta 
2009, 
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kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta 
sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY 
ja 91/414/ETY 
kumoamisesta (EUVL L 
309, 24.11.2009, s. 1).

55 artiklan ensimmäinen 
ja toinen virke

67 artikla
SMR 13 Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 
2009/128/EY, annettu 21 
päivänä lokakuuta 2009, 
yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-
aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL 
L 309, 24.11.2009, s. 71):

5 artiklan 2 kohta ja 8 
artiklan 1–5 kohta

12 artikla torjunta-
aineiden käyttöä 
vesipuitedirektiivin ja 
Natura 2000 -ohjelmaa 
koskevan lainsäädännön 
perusteella määritellyillä 
suojelualueilla koskevien 
rajoitusten osalta

13 artiklan 1 ja 3 kohta 
torjunta-aineiden 
käsittelyn ja varastoinnin 
sekä jäännösten 
hävittämisen osalta.

14 artikla

Tarkistus 198

Ehdotus asetukseksi
Liite III– taulukko 1 – sarake 2 – rivi 10

Komission teksti

Eläinten 
hyvinvoi

SMR 14 Neuvoston direktiivi 
2008/119/EY, annettu 18 
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nti päivänä joulukuuta 2008, 
vasikoiden suojelun 
vähimmäisvaatimuksista 
(EUVL L 10, 15.1.2009, s. 
7):

3 ja 4 artikla

SMR 15 Neuvoston direktiivi 
2008/120/EY, annettu 18 
päivänä joulukuuta 2008, 
sikojen suojelun 
vähimmäisvaatimuksista 
(EUVL L 47, 18.2.2009, s. 
5):

3 ja 4 artikla

SMR 16 Neuvoston direktiivi 
98/58/EY, annettu 20 
päivänä heinäkuuta 1998, 
tuotantoeläinten suojelusta 
(EYVL L 221, 8.8.1998, s. 
23):

4 artikla

Tarkistus

Eläinten 
hyvinvoi
nti

GAEC 
10 a 

Eläinten on päästävä 
makuulle, seisomaan, 
venyttelemään raajojaan 
ja kääntymään ympäri 

SMR 14 Neuvoston direktiivi 
2008/119/EY, annettu 18 
päivänä joulukuuta 2008, 
vasikoiden suojelun 
vähimmäisvaatimuksista 
(EUVL L 10, 15.1.2009, 
s. 7):

3 ja 4 artikla

SMR 15 Neuvoston direktiivi 
2008/120/EY, annettu 18 
päivänä joulukuuta 2008, 
sikojen suojelun 
vähimmäisvaatimuksista 
(EUVL L 47, 18.2.2009, 
s. 5):

3 ja 4 artikla

SMR 16 Neuvoston direktiivi 
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98/58/EY, annettu 20 
päivänä heinäkuuta 1998, 
tuotantoeläinten suojelusta 
(EYVL L 221, 8.8.1998, 
s. 23):

SMR 16 
a

Neuvoston asetus (EY) 
N:o 1099/2009, annettu 
24 päivänä syyskuuta 
2009, eläinten suojelusta 
lopetuksen yhteydessä 
(EUVL L 303, 
18.11.2009, s. 1).
3 ja 4 artikla

SMR 16 
b

Neuvoston direktiivi 
2007/43/EY, annettu 28 
päivänä kesäkuuta 2007, 
lihantuotantoa varten 
pidettävien kanojen 
suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 
(EUVL L 182, 12.7.2007, 
s. 19):
3 artikla

SMR 16 
c

Neuvoston direktiivi 
1999/74/EY, annettu 19 
päivänä heinäkuuta 
1999, munivien kanojen 
suojelun 
vähimmäisvaatimuksista 
(EYVL L 203, 3.8.1999, 
s. 53).
3 artikla 

SMR 16 
d

Eläinten suojelusta 
kuljetuksen ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden 
aikana sekä direktiivien 
64/432/ETY ja 93/119/EY 
ja asetuksen (EY) 
N:o 1255/97 
muuttamisesta 22. 
joulukuuta 2004 annettu 
neuvoston asetus (EY) 
N:o 1/2005 (EUVL L 3, 
5.1.2005, s. 1).
3 artikla
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Tarkistus 199

Ehdotus asetukseksi
Liite XI

Komission teksti

Liite XI

EU:N YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOLAINSÄÄDÄNTÖ, JONKA TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISTA JÄSENVALTIOIDEN OLISI EDISTETTÄVÄ YMP:N 

STRATEGIASUUNNITELMILLAAN 96, 97 JA 103 ARTIKLAN MUKAISESTI:

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta;

– Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta; 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista;

– Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta;

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY ilmanlaadusta ja sen 
parantamisesta;

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 päivänä 
joulukuuta 2016, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, 
direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta;

–  [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus XXXX maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien 
sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä 
järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista 
ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta];

–  [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus XXXX sitovista vuotuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa 
energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä 
kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista 
ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta];

– Direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä; 

–  [Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi XXXX energiatehokkuudesta annetun 
direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta];

–  [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus XXXX energiaunionin hallinnosta, 
direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) 
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N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 
2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
kumoamisesta];

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi. 

Tarkistus

Liite XI

EU:N YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOLAINSÄÄDÄNTÖ, JONKA TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISTA JÄSENVALTIOIDEN OLISI EDISTETTÄVÄ YMP:N 

STRATEGIASUUNNITELMILLAAN 96, 97 JA 103 ARTIKLAN MUKAISESTI:

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta;

– Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta; 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista;

– Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta;

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY ilmanlaadusta ja sen 
parantamisesta;

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 päivänä 
joulukuuta 2016, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, 
direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta;

–  [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus XXXX maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien 
sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä 
järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista 
ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta];

–  [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus XXXX sitovista vuotuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa 
energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä

järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä 
muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta];

– Direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä; 

–  [Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi XXXX energiatehokkuudesta annetun 
direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta];

–  [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus XXXX energiaunionin hallinnosta, 
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direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) 
N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 
2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
kumoamisesta];

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi. 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) XX/XX veden uudelleenkäytön 
vähimmäisvaatimuksista;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta

Tarkistus 200

Ehdotus asetukseksi
Liite XI a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE XI a 
ELÄINTEN HYVINVOINTIA 
KOSKEVA EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ, 
JONKA TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISTA 
JÄSENVALTIOIDEN OLISI 
EDISTETTÄVÄ YMP:N 
STRATEGIASUUNNITELMILLAAN 96, 
97 JA 103 ARTIKLAN MUKAISESTI: 
– Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 
20. heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten 
suojelusta
– Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, 
annettu 19. heinäkuuta 1999, munivien 
kanojen suojelun 
vähimmäisvaatimuksista 
– Neuvoston direktiivi 2007/43/EY, 
annettu 28. kesäkuuta 2007, 
lihantuotantoa varten pidettävien kanojen 
suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 
– Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, 
annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, 
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vasikoiden suojelun 
vähimmäisvaatimuksista 
– Neuvoston direktiivi 2008/120/EY, 
annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, 
sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista 
– Komission asetus (EY) N:o 543/2008, 
annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä siipikarjanlihan kaupan 
pitämisen vaatimusten osalta 
– Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, 
annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, 
eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden aikana sekä 
direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1255/97 
muuttamisesta
– Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009, 
annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, 
eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/6, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, eläinlääkkeistä ja 
direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus, annettu 11 päivänä joulukuuta 
2018, lääkerehun valmistuksesta, 
markkinoille saattamisesta ja käytöstä 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 183/2005 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 
90/167/ETY kumoamisesta 
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä 
maaliskuuta 2017, virallisesta 
valvonnasta ja muista virallisista toimista, 
jotka suoritetaan elintarvike- ja 
rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä 
ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen 
soveltamisen varmistamiseksi.

Tarkistus 201
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Ehdotus asetukseksi
Liite XII – taulukko 1 – rivi 5

Komission teksti

edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä, ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja kestävää energiaa; 

R.14 Hiilen sitominen maaperään ja 
biomassaan: Päästöjen vähentämistä tai 
hiilen maaperään sitomisen jatkamista 
ja/tai lisäämistä koskevien sitoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus (pysyvä 
nurmi, turvemaan maatalousmaa, metsä 
jne.) 

Tarkistus

edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä, ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja kestävää energiaa;

R.14 Hiilen sitominen maaperään ja 
biomassaan: Päästöjen vähentämistä tai 
hiilen maaperään sitomisen jatkamista 
ja/tai lisäämistä koskevien sitoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus (pysyvä 
nurmi, pysyvät viljelykasvit, turvemaan 
maatalousmaa, metsä jne.)
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ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, 
Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 
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