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Tarkistus 1537
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.1

Komission teksti Tarkistus

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.1 Tuloksellisuuden parantaminen 
tietämyksen ja innovoinnin avulla: 
Neuvontaan, koulutukseen tai tietämyksen 
jakamiseen liittyvää tukea saavien 
tuensaajien osuus tai toimijaryhmiin 
osallistuminen taloudellisen suorituskyvyn, 
ympäristö- ja ilmastotoimien ja 
resurssitehokkuuden tuloksellisuuden 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1538
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.1

Komission teksti Tarkistus

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.1 Tuloksellisuuden parantaminen 
tietämyksen ja innovoinnin avulla: 
Neuvontaan, koulutukseen tai tietämyksen 
jakamiseen liittyvää tukea saavien 
tuensaajien osuus tai toimijaryhmiin 
osallistuminen taloudellisen suorituskyvyn, 
ympäristö- ja ilmastotoimien ja 
resurssitehokkuuden tuloksellisuuden 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Muutkin tuensaajat kuin viljelijät olisi otettava huomioon (koska maaseutualueiden 
kehittäminen riippuu muistakin toimijoista kuin vain viljelijöistä).
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Tarkistus 1539
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.1

Komission teksti Tarkistus

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.1 Tuloksellisuuden parantaminen 
tietämyksen ja innovoinnin avulla: 
Neuvontaan, koulutukseen tai tietämyksen 
jakamiseen liittyvää tukea saavien 
viljelijöiden osuus tai toimijaryhmiin 
osallistuminen kestävän taloudellisen 
suorituskyvyn, ympäristö- ja 
ilmastotoimien ja resurssitehokkuuden 
tuloksellisuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1540
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.2 a Torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
koskeva tietämys ja neuvonta: Niiden 
riippumattomien neuvojien määrä, jotka 
antavat neuvoja integroidusta 
torjunnasta, vähäiseen kemikaalien 
käyttöön perustuvista järjestelmistä ja 
tekniikoista kemikaalien käytön 
vaihtoehtona.

Or. en
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Tarkistus 1541
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.3

Komission teksti Tarkistus

R.3 Maatalouden digitalisointi: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka saavat YMP:stä 
tukea täsmäviljelyteknologioihin.

R.3 Panosriippuvuuden vähentäminen: 
Niiden viljelijöiden osuus, jotka saavat 
YMP:stä tukea asianmukaisiin
täsmäviljelyteknologioihin, jotka 
vähentävät panosriippuvuutta ja 
resurssien käyttöä.

Or. en

Tarkistus 1542
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.3

Komission teksti Tarkistus

R.3 Maatalouden digitalisointi: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka saavat YMP:stä 
tukea täsmäviljelyteknologioihin.

R.3 Maatalouden digitalisointi: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka saavat YMP:stä 
tukea viljelyteknologioihin, jotka lisäävät 
resurssitehokkuutta, kestävyyttä ja 
ympäristötehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 1543
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuen antaminen riittävien Tuen antaminen perheviljelmien riittävien 
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maataloustulojen ja maatilojen 
selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko 
unionin alueella, jotta saataisiin 
parannettua elintarviketurvaa

tulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn 
varmistamiseksi koko unionin alueella, 
jotta saataisiin parannettua 
elintarviketurvaa

Or. en

Tarkistus 1544
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.6 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.6 a Viljelijöiden lukumäärän 
säilyttäminen ja lisääminen: YMP:n 
tuensaajien lukumäärä

Or. en

Perustelu

Satojen maatalouden rakenteiden päivittäisen katoamisen hyväksyminen on poliittinen 
epäonnistuminen. Se jättää valtavia aukkoja maaseutualueiden sosioekonomiseen 
rakenteeseen kärjistämällä väestökatoa ja aiheuttamalla muita ongelmia. Se EI ole 
väistämätöntä: YMP:llä olisi pikemminkin vahvistettava viljelijöitä niin, että heidän pk-
yrityksensä toimivat, mahdollistettava yhteistyö ja autettava heitä löytämään itselleen 
markkinat, jotka voivat olla paikallisia ja alueellisia.

Tarkistus 1545
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.6 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.6 a Pienviljelijöiden lukumäärän 
säilyttäminen ja lisääminen: YMP:n 
tuensaajien määrä kokoluokkaa kohti; 
Eurostatin määritelmien mukaisten 
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pienviljelijöiden määrä

Or. en

Perustelu

Satojen maatalouden rakenteiden päivittäisen katoamisen hyväksyminen on poliittinen 
epäonnistuminen. Se jättää valtavia aukkoja maaseutualueiden sosioekonomiseen 
rakenteeseen kärjistämällä väestökatoa ja aiheuttamalla muita ongelmia. Se EI ole 
väistämätöntä: YMP:lla olisi pikemminkin vahvistettava viljelijöitä niin, että heidän pk-
yrityksensä toimivat, mahdollistettava yhteistyö ja autettava heitä löytämään itselleen 
markkinat, jotka voivat olla paikallisia ja alueellisia.

Tarkistus 1546
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.6 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.6 a Tuotantoalojen uudelleen 
sijoittaminen, monipuolistaminen ja 
tasapainottaminen: kutakin tuotantoalaa 
varten käytetyn alueellisen 
maatalousmaan osuus

Or. en

Perustelu

Elintarvikeketjun lyhentämiseksi ja alueellisten markkinoiden edistämiseksi tuotantoaloja on 
tasapainotettava kullakin alueella tavaroiden kuljetusmatkojen lyhentämiseksi.

Tarkistus 1547
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.9
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Komission teksti Tarkistus

R.9 Maatilojen uudenaikaistaminen: 
Niiden viljelijöiden osuus, jotka saavat 
investointitukea maatilojensa 
rakenneuudistuksiin ja 
uudenaikaistamiseen, resurssitehokkuus 
mukaan lukien

R.9 Maatilojen uudenaikaistaminen: 
Niiden tilojen osuus, jotka saavat 
investointitukea maatilojensa 
rakenneuudistuksiin ja 
uudenaikaistamiseen, resurssitehokkuus 
mukaan lukien

Or. en

Perustelu

Tilojen määrä olisi hyödyllisempi.

Tarkistus 1548
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.9

Komission teksti Tarkistus

R.9 Maatilojen uudenaikaistaminen: 
Niiden viljelijöiden osuus, jotka saavat 
investointitukea maatilojensa 
rakenneuudistuksiin ja 
uudenaikaistamiseen, resurssitehokkuus 
mukaan lukien

R.9 Maatilojen uudenaikaistaminen: 
Niiden tilojen osuus, jotka saavat 
investointitukea maatilojensa 
rakenneuudistuksiin ja 
uudenaikaistamiseen, resurssitehokkuus 
mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 1549
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.9 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.9 a Luonnonmukaisen maatalouden 
kehittäminen: Niiden viljelijöiden osuus, 
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jotka saavat tukea luonnonmukaisen 
maatalouden käytäntöihin siirtymiseksi 
tai niiden ylläpitämiseksi

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaisen maatalouden osuutta EU:ssa on kehitettävä EU:n tarjonnan ja kysynnän 
yhteen sovittamiseksi ja tuontiriippuvuuden välttämiseksi.

Tarkistus 1550
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.10

Komission teksti Tarkistus

R.10 Toimitusketjun organisoinnin 
parantaminen: Niiden viljelijöiden osuus, 
jotka osallistuvat tuettuihin 
tuottajaryhmiin, tuottajaorganisaatioihin, 
paikallisille markkinoille, lyhyisiin 
toimitusketjuihin ja laatujärjestelmiin

R.10 Toimitusketjun organisoinnin 
parantaminen: Niiden viljelijöiden ja pk-
yritysten osuus, jotka osallistuvat tuettuihin 
tuottajaryhmiin, tuottajaorganisaatioihin, 
paikallisille markkinoille, lyhyisiin 
toimitusketjuihin ja laatujärjestelmiin

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset olisi otettava huomioon.

Tarkistus 1551
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.10

Komission teksti Tarkistus

R.10 Toimitusketjun organisoinnin 
parantaminen: Niiden viljelijöiden osuus, 

R.10 Toimitusketjun organisoinnin 
parantaminen: Niiden viljelijöiden ja pk-
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jotka osallistuvat tuettuihin 
tuottajaryhmiin, tuottajaorganisaatioihin, 
paikallisille markkinoille, lyhyisiin 
toimitusketjuihin ja laatujärjestelmiin

yritysten osuus, jotka osallistuvat tuettuihin 
tuottajaryhmiin, tuottajaorganisaatioihin, 
paikallisille markkinoille, lyhyisiin 
toimitusketjuihin ja laatujärjestelmiin

Or. en

Tarkistus 1552
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.9 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.9 a Selviytymiskyvyn parantaminen 
maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden avulla: Maatalouden 
biologisen monimuotoisuuden indeksi, 
jolla mitataan viljelykasvien sisäistä ja 
niiden välistä lajikkeiden 
monimuotoisuutta

Or. en

Perustelu

Huolimatta FAO:n varoituksista maatalouden biologisen monimuotoisuuden hälyttävästä 
vähenemisestä viljelyjärjestelmissä, EU:n liittymisestä biologista monimuotoisuutta 
koskevaan yleissopimukseen ja FAO:n elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja 
koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (ITPGRFA) asia puuttuu YMP:n luonnoksesta. 
Kaikki julkisen kuulemisen osallistujat hyväksyivät maatiaisrotujen sekä paikallisten ja 
perinteisten eläinrotujen säilyttämisen YMP:n neljänneksi pääpainopisteeksi. Näitä 
kansainvälisiä sitoumuksia ja kansalaisten mielipiteitä on käsiteltävä. 

Tarkistus 1553
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.12
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Komission teksti Tarkistus

I.12 Kestävän energian edistäminen 
maataloudessa: Maa- ja metsätaloudesta 
peräisin olevan uusiutuvan energian 
tuotanto

I.12 Maa- ja metsätaloudesta peräisin 
olevan energian kestävyyden 
varmistaminen: Maa- ja metsätaloudesta 
peräisin olevan uusiutuvan energian 
tuotannon osuus, joka osoittaa hiilen 
nettonielun ja kasvihuonekaasupäästöjen 
nettovähennykset ilman suoraa tai 
epäsuoraa maankäytön muutosta

Or. en

Perustelu

Monet biopolttoaineet aiheuttavat itse asiassa kasvihuonekaasupäästöjä. YMP:ssä rahoitetut 
biopolttoaineet eivät saisi aiheuttaa uusia kasvihuonekaasupäästöjä eikä niillä pitäisi edistää 
maankaappausta, metsäkatoa tai ihmisoikeusloukkauksia maankäytön muutoksen ja 
syrjäyttämisvaikutusten kautta. 

Tarkistus 1554
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.12 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.12 a Selviytymiskyvyn parantaminen 
maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden avulla: 
”ekojärjestelmiin” kuuluvan 
maatalousmaan osuus, jolla sovelletaan 
maatalouden biologista monimuotoisuutta 
edistäviä käytäntöjä ja valintoja

Or. en

Perustelu

Huolimatta FAO:n varoituksista maatalouden biologisen monimuotoisuuden hälyttävästä 
vähenemisestä viljelyjärjestelmissä, EU:n liittymisestä biologista monimuotoisuutta 
koskevaan yleissopimukseen ja FAO:n elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja 
koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (ITPGRFA) asia puuttuu YMP:n luonnoksesta. 



PE632.119v03-00 12/139 AM\1175106FI.docx

FI

Kaikki julkisen kuulemisen osallistujat hyväksyivät maatiaisrotujen sekä paikallisten ja 
perinteisten eläinrotujen säilyttämisen YMP:n neljänneksi pääpainopisteeksi. Näitä 
kansainvälisiä sitoumuksia ja kansalaisten mielipiteitä on käsiteltävä. 

Tarkistus 1555
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.15

Komission teksti Tarkistus

R.15 Maa- ja metsätaloudesta saatava 
vihreä energia: Investoinnit uusiutuvan 
energian, myös biopohjaisen (MW), 
tuotantokapasiteettiin

R.15 Biopolttoaineisiin liittyvän suoran ja 
epäsuoran maankäytön muutoksen ja 
maailmanlaajuisen metsäkadon 
rajoittaminen: Investoinnit uusiutuvan 
energian, myös biopohjaisen (MW), 
tuotantokapasiteettiin

Or. en

Perustelu

Maatalousperäisten polttoaineiden tuotannolla on usein suurempi negatiivinen ekologinen 
jalanjälki kasvihuonekaasupäästöjen osalta kuin perinteisillä polttoaineilla. Tämän vuoksi 
siihen ei pitäisi kannustaa. Sen lisäksi, että puuenergia on tehotonta, se edistää huomattavasti 
maankäytön muutosta. Näitä investointeja on mitattava niiden kasvun rajoittamiseksi.

Tarkistus 1556
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.15 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.15 a Biopolttoaineiden tehokkuuden ja 
kestävyyden varmistaminen ilman niihin 
liittyvää suoraa ja epäsuoraa maankäytön 
muutosta: Investoinnit aidosti kestävän ja 
kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän 
uusiutuvan energian, myös biopohjaisen 
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(MW), tuotantokapasiteettiin

Or. en

Perustelu

Komission GLOBIOM-mallissa otetaan huomioon suora ja epäsuora maankäytön muutos 
sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset, ja sen avulla voidaan nähdä, mitkä 
biopolttoaineet ovat todella kestäviä. Tällä indikaattorilla mitattaisiin biopolttoaineita, jotka 
eivät aiheuta haittaa, kun taas nykyisillä indikaattoreilla mitataan kaikkia biopolttoaineita.

Tarkistus 1557
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.15 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.15 a Lannoitteiden käytöstä aiheutuvien 
päästöjen vähentäminen: Lannoitteiden 
käytöstä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus

Or. en

Perustelu

Myös lannoitteiden käyttö aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä maataloudessa. Sen vuoksi 
olisi otettava käyttöön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva tulosindikaattori.

Tarkistus 1558
Mairead McGuinness
Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kestävän kehityksen ja luonnonvarojen, 
kuten veden, maaperän ja ilman, tehokkaan 

Kestävän kehityksen ja luonnonvarojen, 
mukaan lukien veden, maaperän ja ilman, 
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hoidon edistäminen tehokkaan hoidon edistäminen

Or. en

Tarkistus 1559
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

edistetään työllisyyttä, kasvua, sosiaalista 
osallisuutta, naisten laajempaa
osallistumista maaseudun 
elinkeinoelämään ja paikallista kehitystä 
maaseutualueilla, myös biotalouden ja 
kestävän metsänhoidon alalla;

Or. sv

Tarkistus 1560
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.13

Komission teksti Tarkistus

I.13 Maaperän eroosion vähentäminen: 
Sellaisen maatalousmaan prosenttiosuus, 
joka kärsii kohtalaisesta tai vakavasta 
maaperän eroosiosta

I.13 Maaperän eroosion vähentäminen ja 
tulvakestävyyden parantaminen: Sellaisen 
maatalousmaan prosenttiosuus, joka kärsii 
kohtalaisesta tai vakavasta maaperän 
eroosiosta

Or. en

Tarkistus 1561
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.13 a (uusi)



AM\1175106FI.docx 15/139 PE632.119v03-00

FI

Komission teksti Tarkistus

I.13 a Ruokamultakerroksen 
rakentaminen ja veden- ja 
ravinteidenpidätyskyvyn parantaminen: 
Humuksen osuus ruokamultakerroksessa

Or. en

Tarkistus 1562
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.14 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.14 a Vierasaineiden, kuten kadmiumin 
ja arseenin, vähentäminen viljelymaassa

Or. en

Perustelu

Viimeaikaisissa tieteellisissä tutkimuksissa on vahvistettu riskit, joita lannoitevalmisteiden 
sisältämät vaaralliset syöpää aiheuttavat aineet, kuten kadmium ja arseeni, aiheuttavat, ja 
tarve vähentää huomattavasti niiden tasoja. Sen vuoksi YMP:llä olisi edistettävä, rajoituksia 
asettamatta, erilaisia tapoja, joilla viljelijöitä kannustetaan käyttämään turvallisempia 
lannoitevalmisteita.

Tarkistus 1563
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.17 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.17 a Maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden lisääminen: 
Maatalouden biologisen 
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monimuotoisuuden indeksi, jolla mitataan 
viljelykasvien sisäistä ja niiden välistä 
lajikkeiden monimuotoisuutta

Or. en

Perustelu

Tutkimusorganisaatio Biodiversity International on kehittänyt ”Maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden indeksin”, välineen, jolla mitataan maatalouden biologista 
monimuotoisuutta Euroopan komission rahoituksen avulla. Tätä työtä voitaisiin käyttää EU:n
vaikutusindikaattorin kehittämisessä. EU on sitoutunut tukemaan viljelykasvien 
monimuotoisuuden kestävää käyttöä biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
ja FAO:n maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus 1564
Susanne Melior
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.17 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.17 a Torjunta-aineiden pohjaveteen ja 
pintavesiin valumisen vähentäminen: 
Veden sisältämät torjunta-aineet, jotka 
määritellään prioriteettiaineiksi 
ympäristönlaatunormeja koskevassa 
direktiivissä ja vesipuitedirektiivissä

Or. en

Tarkistus 1565
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.18

Komission teksti Tarkistus

R.18 Maaperän kehittäminen: Maanhoidon 
kannalta suotuisten hoitositoumusten 
alainen osuus maatalousmaasta

R.18 Maaperän kehittäminen ja 
kestävyyden lisääminen äärimmäisiä 
sääolosuhteita vastaan: Maanhoidon 



AM\1175106FI.docx 17/139 PE632.119v03-00

FI

kannalta suotuisten hoitositoumusten 
alainen osuus maatalousmaasta, kuten 
maaperän kestävää hallintaa koskevissa 
vapaaehtoisissa suuntaviivoissa on esitetty

Or. en

Tarkistus 1566
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.18 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.18 a Maaperän terveys: 
Maaperäeliöstön runsaus ja 
monipuolisuus

Or. en

Perustelu

Maaperän elinvoima on palautettava ekologisten prosessien käynnistämiseksi, jotta 
ruokamultakerros ja humus uudistuvat. Se lisäisi veden ja ravinteiden pidätystä.

Tarkistus 1567
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.19

Komission teksti Tarkistus

R.19 Ilmanlaadun parantaminen: 
Ammoniumpäästöjen vähentämistä 
koskevien sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus

R.19 Ilmanlaadun parantaminen: 
Ammoniumpäästöjen vähentämistä 
koskevien sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus, kansallisten ilman 
pilaantumisen valvontaohjelmien, kuten 
kansallisten päästörajojen, mukaisesti

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltiot mittaavat jo tätä.

Tarkistus 1568
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.19 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.19 a Vierasaineiden vähentäminen 
viljelymaassa: lannoitevalmisteita 
koskevassa EU:n asetuksessa tarkoitettuja 
vähän kadmiumia sisältäviä tai vastaavia 
lannoitteita käyttävien viljelijöiden osuus

Or. en

Perustelu

Viimeaikaisissa tieteellisissä tutkimuksissa on vahvistettu riskit, joita lannoitevalmisteiden 
sisältämät vaaralliset syöpää aiheuttavat aineet, kuten kadmium ja arseeni, aiheuttavat, ja 
tarve vähentää huomattavasti niiden tasoja. Sen vuoksi YMP:llä olisi edistettävä, rajoituksia 
asettamatta, erilaisia tapoja, joilla viljelijöitä kannustetaan käyttämään turvallisempia 
lannoitevalmisteita.

Tarkistus 1569
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.20

Komission teksti Tarkistus

R.20 Veden laadun suojeleminen: Veden 
laatua koskevien hoitositoumusten alainen 
osuus maatalousmaasta

R.20 Veden laadun suojeleminen: Veden 
laatua koskevien hoitositoumusten alainen 
osuus maatalousmaasta, nitraattia 
koskevien toimintaohjelmien mukaisesti 
ja siten kuin on ilmoitettu 
vesihoitosuunnitelmien 
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toimenpideohjelmissa

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot mittaavat jo tätä.

Tarkistus 1570
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.22

Komission teksti Tarkistus

R.22 Vedenkäytön kestävyys: Vesitaseen 
parantamista koskevien sitoumusten 
alaisen keinokastellun maan osuus

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot mittaavat jo tätä.

Tarkistus 1571
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.22 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.22 a Vesimuodostumien tilan 
parantaminen: Vesihoitosuunnitelmien 
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alainen osuus maatalousmaasta 
(vesipuitedirektiivi)

Or. en

Tarkistus 1572
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.23

Komission teksti Tarkistus

R.23 Ympäristö- tai ilmastotoimien 
tehokkuuden lisääminen investointien 
avulla: Niiden viljelijöiden osuus, jotka 
saavat tukea ympäristö- tai ilmastotoimiin 
liittyviä investointeja varten

R.23 Ympäristö- tai ilmastotoimien 
tehokkuuden lisääminen investointien 
avulla: Niiden tilojen osuus, jotka saavat 
tukea ympäristö- tai ilmastotoimiin liittyviä 
investointeja varten

Or. en

Tarkistus 1573
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.24 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.24 a Torjunta-aineiden valumisen 
vähentäminen: Maatalousmaan osuus, 
johon sovelletaan torjunta-aineiden 
pohjaveteen ja pintavesiin valumisen 
vähentämiseen tähtääviä tuettuja 
erityistoimia

Or. en
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Tarkistus 1574
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.24 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.24 a Ravintoainekierron sulkeminen: 
väkirehuseosten myynti/käyttö

Or. en

Perustelu

Ravintoainekierron sulkeminen tuottamalla entistä enemmän palkokasveja rehuksi ja ruoaksi 
paikallisesti. Näin vähennettäisiin soijan tuontia ja sitä kautta metsäkatoa.

Tarkistus 1575
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.24 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.24 b Vesistöalueen ympäristön 
kantokyvyn kunnioittaminen: Eläintiheys 
verrattuna rehu- ja laidunalueisiin 
(pysyvä tai lyhytikäinen nurmi pellolla)

Or. en

Perustelu

Eläinten ja kasvien tuotannossa on etsittävä uusi tasapaino. Eläintiheyden on vastattava 
kunkin vesistöalueen rehualuetta.
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Tarkistus 1576
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.24 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.24 c Maaperän suojelu viljelykierron 
avulla: Peltoalan osuus sovellettaessa 
viljelykiertoa sisällyttämällä siihen 
palkokasveja

Or. en

Tarkistus 1577
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luonnon monimuotoisuuden suojelemisen
ja ekosysteemipalvelujen edistäminen sekä 
elinympäristöjen ja maisemien 
säilyttäminen

Luonnon monimuotoisuuden, myös 
maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden, vähenemisen 
pysäyttämisen ja ekosysteemipalvelujen 
edistäminen sekä elinympäristöjen ja 
maisemien säilyttäminen

Or. en

Perustelu

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.



AM\1175106FI.docx 23/139 PE632.119v03-00

FI

Tarkistus 1578
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luonnon monimuotoisuuden 
suojelemisen ja ekosysteemipalvelujen 
edistäminen sekä elinympäristöjen ja 
maisemien säilyttäminen

Lajien suojelun tason tai 
populaatiokehityksen, myös hyötyeläinten, 
erityisesti pölyttäjälajien, ja 
elinympäristöjen suojelun tason 
parantaminen, ekosysteemipalvelujen 
edistäminen ja maisemien säilyttäminen

Or. en

Tarkistus 1579
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luonnon monimuotoisuuden suojelemisen
ja ekosysteemipalvelujen edistäminen sekä 
elinympäristöjen ja maisemien 
säilyttäminen

Luonnon monimuotoisuuden, myös 
maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden, vähenemisen 
pysäyttämisen ja ekosysteemipalvelujen 
edistäminen sekä elinympäristöjen ja 
maisemien säilyttäminen

Or. en

Tarkistus 1580
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Luonnon monimuotoisuuden suojelemisen 
ja ekosysteemipalvelujen edistäminen sekä 
elinympäristöjen ja maisemien 
säilyttäminen

Luonnon monimuotoisuuden suojelemisen 
ja ekosysteemipalvelujen edistäminen sekä 
elinympäristöjen ja maisemien 
säilyttäminen ja luonnonarvoltaan 
merkittävien viljelyjärjestelmien 
tukeminen

Or. en

Tarkistus 1581
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

edistetään luonnon monimuotoisuuden, 
myös maatalouden eläimistön ja kasviston 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä, vahvistetaan 
ekosysteemipalveluja sekä säilytetään 
elinympäristöjä ja maisemia;

Or. sv

Tarkistus 1582
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luonnon monimuotoisuuden suojelemisen
ja ekosysteemipalvelujen edistäminen sekä 
elinympäristöjen ja maisemien 
säilyttäminen

Luonnon monimuotoisuuden, myös 
maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden, vähenemisen 
pysäyttämisen ja ekosysteemipalvelujen 
edistäminen sekä elinympäristöjen ja 
maisemien säilyttäminen
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Or. en

Perustelu

EU on sitoutunut tukemaan viljelykasvien monimuotoisuuden kestävää käyttöä biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja FAO:n maatalouden kasvigeenivaroja 
koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti. Tässä yhteydessä on tärkeää luoda 
maatalouden biologisen monimuotoisuuden indeksi ja laskea sellaisen EU:n maatalousmaan 
osuus, jolla harjoitetaan viljelykiertoa.

Tarkistus 1583
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20

Komission teksti Tarkistus

I.20 Ekosysteemipalvelujen tarjonnan 
parantaminen: Sellaisen käytössä olevan
maatalousmaan (KMM) osuus, jolla on 
maisemapiirteitä 

I.20 Ekosysteemipalvelujen tarjonnan 
parantaminen: Sellaisen maatalousmaan 
osuus, jolla on maisemapiirteitä ja osittain 
luonnonvaraista kasvillisuutta

Or. en

Tarkistus 1584
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20

Komission teksti Tarkistus

I.20: Ekosysteemipalvelujen tarjonnan 
parantaminen: Sellaisen käytössä olevan 
maatalousmaan (KMM) osuus, jolla on 
maisemapiirteitä

I.20: Ympäristöpalvelujen tarjonnan 
parantaminen: Sellaisen käytössä olevan 
maatalousmaan (KMM) osuus, jolla on 
maisemapiirteitä ja ympäristöystävällistä 
infrastruktuuria

Or. en
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Perustelu

Tämä kuuluisivat esimerkiksi puut, pensasaidat, lammet ja luonnonvaraisten kukkien 
vyöhykkeet.

Tarkistus 1585
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 a Maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden indeksi, jolla mitataan 
viljelykasvien sisäistä ja niiden välistä 
lajikkeiden monimuotoisuutta

Or. en

Perustelu

EU on sitoutunut tukemaan viljelykasvien monimuotoisuuden kestävää käyttöä biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja FAO:n maatalouden kasvigeenivaroja 
koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti. Tässä yhteydessä on tärkeää luoda 
maatalouden biologisen monimuotoisuuden indeksi ja laskea sellaisen EU:n maatalousmaan 
osuus, jolla harjoitetaan viljelykiertoa.

Tarkistus 1586
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 a Pölyttäjiä koskeva indeksi:

Or. en

Tarkistus 1587
Susanne Melior
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 a Hyvässä ekologisessa tilassa olevan 
pysyvän nurmen osuus

Or. en

Tarkistus 1588
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 a Pölyttäjien vähenemisen 
pysäyttäminen: Pölyttäjiä koskeva indeksi, 
mukaan lukien mehiläiset ja perhoset

Or. en

Perustelu

Käynnissä olevaa työtä pölyttäjiä koskevan indeksin laatimiseksi on vauhditettava ja se on 
asetettava etusijalle. Luonnonvaraisten pölyttäjien populaatioiden määrä on laskenut 
nopeasti viime vuosikymmenten aikana, minkä johdosta on alkanut näkyä merkkejä sen 
maataloustuotantoon kohdistuvista vaikutuksista. On keskeistä asettaa etusijalle uusien 
indikaattorien perustaminen tällä alalla, ja niiden on oltava valmiit vuoteen 2021 mennessä.

Tarkistus 1589
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 a Maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden indeksi, jolla mitataan 
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viljelykasvien sisäistä ja niiden välistä 
lajikkeiden monimuotoisuutta

Or. en

Perustelu

EU on sitoutunut tukemaan viljelykasvien monimuotoisuuden kestävää käyttöä biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja FAO:n maatalouden kasvigeenivaroja 
koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti. Tässä yhteydessä on tärkeää luoda 
maatalouden biologisen monimuotoisuuden indeksi ja laskea sellaisen EU:n maatalousmaan 
osuus, jolla harjoitetaan viljelykiertoa.

Tarkistus 1590
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 a Luonnonarvoltaan merkittävän
maatalousmaan säilyttäminen: 
Luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan laajuus

Or. en

Tarkistus 1591
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 a Luonnonarvoltaan merkittävä 
maatalous: Suurta luonnonarvoa 
tuottavan käytössä olevan maatalousmaan 
osuus

Or. en
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Perustelu

Nykyisessä YMP:ssä on suurta luonnonarvoa koskeva asiayhteysindikaattori (#37), joka on 
myös vaikutusindikaattori (#9). Luonnonarvoltaan merkittävä maatalous on niin tärkeää 
maatalouden (laajamittaisen karjankasvatuksen) säilyttämiseksi marginaalisella 
maatalousmaalla ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi siellä, että sitä olisi 
käytettävä käsitteenä seuraavassa YMP:ssä sekä asiayhteysindikaattorina että 
vaikutusindikaattorina. Vaikutusindikaattori osoittaisi yleisen tilanteen valtiossa.

Tarkistus 1592
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 a Pölyttäjiä koskeva indeksi

Or. en

Perustelu

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Tarkistus 1593
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 b Pölyttäjiä koskeva indeksi
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Or. en

Perustelu

EU on sitoutunut tukemaan viljelykasvien monimuotoisuuden kestävää käyttöä biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja FAO:n maatalouden kasvigeenivaroja 
koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti. Tässä yhteydessä on tärkeää luoda 
maatalouden biologisen monimuotoisuuden indeksi ja laskea EU:n maatalousmaan osuus, 
jolla harjoitetaan viljelykiertoa.

Tarkistus 1594
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 b Pölyttäjiä koskeva indeksi

Or. en

Perustelu

Käynnissä olevaa työtä pölyttäjiä koskevan indeksin laatimiseksi on vauhditettava ja se on 
asetettava etusijalle. Luonnonvaraisten pölyttäjien populaatioiden määrä on laskenut 
nopeasti viime vuosikymmenten aikana, minkä johdosta on alkanut näkyä merkkejä sen 
maataloustuotantoon kohdistuvista vaikutuksista. On keskeistä asettaa etusijalle uusien 
indikaattorien perustaminen tällä alalla, ja niiden on oltava valmiit vuoteen 2021 mennessä.

Tarkistus 1595
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.20 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.20 b Maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden indeksi, jolla mitataan 
viljelykasvien sisäistä ja niiden välistä 
lajikkeiden monimuotoisuutta:
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Or. en

Perustelu

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Tarkistus 1596
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.26

Komission teksti Tarkistus

R.26 Metsäekosysteemien suojelu: 
Maisemien, luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen tukemista 
koskevien hoitositoumusten alaisen 
metsätalousmaan osuus

R.26: Metsäekosysteemien suojelu: 
Maisemien, luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen tukemista 
koskevien hoitositoumusten alaisen 
metsätalousmaan osuus, biologista 
monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian vaatimusten mukaisesti

Or. en

Tarkistus 1597
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.27

Komission teksti Tarkistus

R.27 Luontotyyppien ja lajien 
säilyttäminen: Luonnon 

R.27 Luontotyyppien ja lajien 
säilyttäminen: Luonnon 
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monimuotoisuuden säilyttämistä tai 
palauttamista koskevien hoitositoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus 

monimuotoisuuden säilyttämistä tai 
palauttamista koskevien hoitositoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus, mukaan 
lukien luonnonarvoltaan merkittävä 
maatalousmaa

Or. en

Tarkistus 1598
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.27

Komission teksti Tarkistus

R.27 Luontotyyppien ja lajien 
säilyttäminen: Luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä tai 
palauttamista koskevien hoitositoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus

R.27 Luontotyyppien ja lajien 
säilyttäminen: Luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä tai 
palauttamista koskevien hoitositoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus, biologista 
monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian vaatimusten mukaisesti

Or. en

Tarkistus 1599
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.27 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.27 a Viljelykasvien monimuotoisuuden 
kestävän käytön tukeminen: EU:n 
sellaisessa käytössä olevan 
maatalousmaan osuus (KMM), jolla 
harjoitetaan viljelykiertoa

Or. en
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Perustelu

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Tarkistus 1600
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.27 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.27 a Viljelykasvien monimuotoisuuden 
kestävän käytön tukeminen: EU:n 
sellaisessa käytössä olevan 
maatalousmaan osuus (KMM), jolla 
harjoitetaan viljelykiertoa

Or. en

Perustelu

EU on sitoutunut tukemaan viljelykasvien monimuotoisuuden kestävää käyttöä biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja FAO:n maatalouden kasvigeenivaroja 
koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti. Tässä yhteydessä on tärkeää luoda 
maatalouden biologisen monimuotoisuuden indeksi ja laskea sellaisen EU:n maatalousmaan 
osuus, jolla harjoitetaan viljelykiertoa.

Tarkistus 1601
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – Tulosindikaattorit – R.27 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.27 a Viljelykasvien monimuotoisuuden 
kestävän käytön tukeminen: EU:n 
sellaisessa käytössä olevan 
maatalousmaan osuus (KMM), jolla 
harjoitetaan viljelykiertoa

Or. en

Perustelu

EU on sitoutunut tukemaan viljelykasvien monimuotoisuuden kestävää käyttöä biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja FAO:n maatalouden kasvigeenivaroja 
koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti. Tässä yhteydessä on tärkeää luoda 
maatalouden biologisen monimuotoisuuden indeksi ja laskea sellaisen EU:n maatalousmaan 
osuus, jolla harjoitetaan viljelykiertoa.

Tarkistus 1602
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.27 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.27 a Luontotyyppien ja lajien 
säilyttäminen: direktiiveillä 92/43/ETY, 
2009/147/EY ja 2000/60/EY suojeltujen 
viljelymaiden lajien ja luontotyyppien 
suotuisan suojelun taso

Or. en

Perustelu

Lintu- ja luontotyyppidirektiiveissä ja vesipuitedirektiivissä vaaditaan suojelemaan keskeisiä 
luontotyyppejä ja lajeja. Tätä seurataan jo nyt. Maatalousalueet ja niiden lähellä sijaitsevat 
alueet ovat huonoimmassa kunnossa, yleensä riittämättömän rahoituksen takia.
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Tarkistus 1603
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.27 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.27 b Pölyttäjien vähenemisen 
pysäyttäminen: Pölyttäjiä koskeva indeksi, 
mukaan lukien mehiläiset ja perhoset

Or. en

Tarkistus 1604
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.27 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.27 c Pölyttäjien vähenemisen 
pysäyttäminen: Tuottavan ja muun kuin 
tuottavan pölyttäjien kannalta suotuisan 
maankäytön alaiset alueet

Or. en

Tarkistus 1605
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.27 d (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.27 d Biologisen monimuotoisuuden 
lisääminen maatiloilla: Maatalousmaan 
osuus, jota käytetään muuna kuin 
tuottavana kohteena (GAEC 9) ja jolla ei 
käytetä torjunta-aineita
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Or. en

Tarkistus 1606
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.27 e (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.27 e Torjunta-aineriippuvuuden 
vähentäminen: myytyjen ja käytettyjen 
torjunta-aineiden määrät (torjunta-
ainetilastot)

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva direktiivi ja torjunta-ainetilastoja koskeva asetus 
sisältävät jo säännöksiä, joita voidaan käyttää tämän mittaamiseen.

Tarkistus 1607
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.27 f (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.27 f Torjunta-aineiden käytön 
vähentäminen: integroidun torjunnan 
alaisen maatalousmaan osuus

Or. en

Tarkistus 1608
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – Tulosindikaattorit – R.28

Komission teksti Tarkistus

R.28 Natura 2000 -ohjelman tukeminen: 
Natura 2000 -alueiden ala, joka on 
suojelua, hoitoa ja ennallistamista 
koskevien sitoumusten alainen

R.28 Natura 2000 -ohjelman tukeminen: 
Natura 2000 -alueiden ala, joka on 
suojelua, hoitoa ja ennallistamista 
koskevien sitoumusten alainen, 
toimintajärjestystä koskevien puitteiden 
mukaisesti

Or. en

Perustelu

Suurin osa maatalouden Natura 2000 -alueista on huonossa kunnossa, koska niiden suojelun 
kannustamiseksi ei ole riittävästi tukea.

Tarkistus 1609
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.29

Komission teksti Tarkistus

R.29 Maisemapiirteiden säilyttäminen: 
Maisemapiirteiden, pensasaidat mukaan 
lukien, hoitoa koskevien sitoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus

R.29 Maisemapiirteiden ja 
ympäristöystävällisen infrastruktuurin
säilyttäminen: Maisemapiirteiden, 
pensasaidat ja puut mukaan lukien, hoitoa 
koskevien sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus

Or. en

Tarkistus 1610
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.29
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Komission teksti Tarkistus

R.29 Maisemapiirteiden säilyttäminen: 
Maisemapiirteiden, pensasaidat mukaan 
lukien, hoitoa koskevien sitoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus

R.29 Maisemapiirteiden säilyttäminen: 
Maisemapiirteiden, pensasaidat ja muu 
osittain luonnonvarainen kasvillisuus
mukaan lukien, hoitoa koskevien 
sitoumusten alaisen maatalousmaan osuus

Or. en

Tarkistus 1611
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.29 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.29 a Luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalouden edistäminen: Suuren 
luonnonarvon tuottamista koskevien 
hoitositoumusten alaisen maatalousmaan 
osuus

Or. en

Perustelu

Nykyisessä YMP:ssä on suurta luonnonarvoa koskeva asiayhteysindikaattori (#37), joka on 
myös vaikutusindikaattori (#9). Luonnonarvoltaan merkittävä maatalous on niin tärkeää 
maatalouden (laajamittaisen karjankasvatuksen) säilyttämiseksi marginaalisella 
maatalousmaalla ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi siellä, että sitä olisi 
käytettävä käsitteenä seuraavassa YMP:ssä sekä asiayhteysindikaattorina että 
vaikutusindikaattorina. Tulosindikaattori kokoaisi yhteen YMP:n eri tukitoimet (esimerkiksi 
investoinnit, tuotantosidonnaisen tuen sekä nurmen ja maisemapiirteiden hoitoa koskevat 
sitoumukset), millä edistettäisiin suuren luonnonarvon tuottamista.

Tarkistus 1612
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – Tulosindikaattorit – R.29 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.29 a Luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalouden tukeminen: 
Luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalouden käytäntöjen säilyttämiseksi 
tukea saavan luonnonarvoltaan 
merkittävän maatalousmaan laajuus

Or. en

Tarkistus 1613
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.21

Komission teksti Tarkistus

I.21 Nuorten viljelijöiden houkuttelu alalle: 
Uusien viljelijöiden määrän kehitys

I.21 Nuorten viljelijöiden houkuttelu alalle 
ja yritystoiminnan kehittämisen 
helpottaminen: Nuorten ja uusien 
viljelijöiden ja pk-yritysten määrän kehitys 

Or. en

Tarkistus 1614
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.21

Komission teksti Tarkistus

I.21 Nuorten viljelijöiden houkuttelu alalle: 
Uusien viljelijöiden määrän kehitys

I.21 Nuorten viljelijöiden houkuttelu alalle 
ja yritystoiminnan kehittämisen 
helpottaminen: Nuorten ja uusien 
viljelijöiden ja pk-yritysten määrän kehitys

Or. en
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Perustelu

Uudet yritykset olisi myös sisällytettävä tekstiin.

Tarkistus 1615
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.21 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.21 a Naisviljelijöiden houkuttelu alalle:

Or. sv

Tarkistus 1616
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.21 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.21 a Hyönteispölyttäjäkantojen 
suuntausten parantaminen: Pölyttäjiä 
koskeva indeksi

Or. en

Tarkistus 1617
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.30

Komission teksti Tarkistus

R.30 Sukupolvenvaihdos: Niiden nuorten 
viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat 
perustamassa maatilaa YMP:n tuen avulla

R.30 Sukupolvenvaihdos: Niiden nuorten 
viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat 
perustamassa maatilaa ja uusia yrityksiä
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YMP:n tuen avulla

Or. en

Perustelu

Uudet yritykset olisi myös sisällytettävä tekstiin.

Tarkistus 1618
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.30

Komission teksti Tarkistus

R.30 Sukupolvenvaihdos: Niiden nuorten 
viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat 
perustamassa maatilaa YMP:n tuen avulla

R.30 Sukupolvenvaihdos: Niiden nuorten 
viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat 
perustamassa maatilaa ja uusia yrityksiä
YMP:n tuen avulla

Or. en

Perustelu

Uudet yritykset sisällytetty tekstiin erityistavoitteen mukaisesti sukupolvenvaihdoksen lisäksi.

Tarkistus 1619
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.30 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.30 a YMP:stä tukea saavien naisten 
osuuden lisääminen:

Or. sv
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Tarkistus 1620
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.30 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.30 a Pölyttäjäkantojen tukeminen:
pölyttäjien kannalta suotuisasti hoidetun 
maatalousmaan osuus

Or. en

Tarkistus 1621
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.30 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.30 b Maaseudun nuoret naiset: 
YMP:stä tilanpidon aloittamiseen tai 
yritystoiminnan käynnistämiseen tukea 
saavien nuorten naisten* osuuden 
lisääminen

_____________________

* Ikärajan on vastattava nuoren viljelijän 
määritelmässä asetettua ikärajaa.

Or. sv

Tarkistus 1622
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.22 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.22 a Nurmien perhoskantojen 
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kasvattaminen: Pölyttäjiä koskeva indeksi

Or. en

Tarkistus 1623
Tilly Metz

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.25 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.25 a Naisviljelijöiden houkuttelu alalle: 
Naisviljelijöiden määrän kehitys

Or. en

Perustelu

On tärkeää mitata naisten osuutta viljelijöistä.

Tarkistus 1624
Tilly Metz

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.25 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.25 b Naisten työllisyysasteen nostaminen 
maaseutualueilla: Naisten työllisyysasteen 
kehitys maaseutualueilla

Or. en

Perustelu

On mitattava naisten työllisyystilannetta maaseutualueilla.

Tarkistus 1625
Tilly Metz
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.25 d (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.25 d Sosiaalisen osallisuuden
edistäminen maaseutualueilla: Naisten 
tulojen kehitys maaseutualueilla, naisten 
köyhyysindeksin kehitys maaseutualueilla

Or. en

Perustelu

Köyhyys vaikuttaa ihmisiin eri tavalla riippuen sukupuolesta tai siitä, asuvatko he 
maaseudulla vai kaupungissa. Siksi on tärkeää laatia erityinen indikaattori, jolla mitataan 
maaseudulla asuvien naisten köyhyyttä.

Tarkistus 1626
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.31 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.31 a Naisten työllisyyden lisääminen 
maaseutualueilla: Naisten työpaikkojen 
osuus YMP-rahoitusta saavien 
hankkeiden työpaikoista

Or. sv

Tarkistus 1627
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.33

Komission teksti Tarkistus

R.33 Maaseudun elinkeinoelämän R.33 Maaseudun elinkeinoelämän 
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digitalisointi: Maaseutuväestö, joka 
kuuluu älykkäitä kyliä koskevan tuetun 
strategian piiriin

digitalisointi: Sen maaseutuväestön osuus, 
joka kuuluu älykkäitä kyliä koskevan 
tuetun strategian piiriin

Or. en

Tarkistus 1628
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.33

Komission teksti Tarkistus

R.33 Maaseudun elinkeinoelämän 
digitalisointi: Maaseutuväestö, joka 
kuuluu älykkäitä kyliä koskevan tuetun 
strategian piiriin

R.33 Maaseudun elinkeinoelämän 
digitalisointi: Sen maaseutuväestön osuus, 
joka kuuluu älykkäitä kyliä koskevan 
tuetun strategian piiriin

Or. en

Tarkistus 1629
Tilly Metz

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.35 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.35 a Sukupuolten välisen tasapainon 
parantaminen: Niiden naisviljelijöiden 
määrä, jotka ovat perustamassa maatilaa 
YMP:n tuen avulla

Or. en

Perustelu

On mitattava uusia tiloja perustavien tuensaajien sukupuolijakaumaa.
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Tarkistus 1630
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.35 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.35 a Sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen: Leader-strategioiden 
kattaman maaseutuväestön osuus

Or. en

Tarkistus 1631
Tilly Metz

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.35 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.35 b Kasvu ja työpaikat 
maaseutualueilla: Uudet työpaikat naisille 
tuetuissa hankkeissa

Or. en

Tarkistus 1632
Tilly Metz

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.35 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.35 c Sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen: Sellaisten vähemmistöön 
ja/tai heikommassa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvien naisten lukumäärä, 
jotka hyötyvät sosiaalisen osallisuuden 
parantamiseen tähtäävistä tuetuista 
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hankkeista; Eurostatin määritelmien 
mukaisten pienviljelijöiden määrä

Or. en

Tarkistus 1633
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.26 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.26 a Eläinlääkintätuotteiden kestävä 
käyttö karjankasvatuksessa: myynti ja 
käyttö elintarviketuotantoeläimissä

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Tästä syystä torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon näiden tuotteiden kohdalla. Lisätietoja saa asiakirjasta: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Tarkistus 1634
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.26 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.26 a Eläinlääkintätuotteiden kestävä 
käyttö karjankasvatuksessa: 
Eläinlääkintätuotteiden myynti ja käyttö 
elintarviketuotantoeläimissä

Or. en
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Perustelu

Eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä mehiläisten terveydelle ja ympäristölle. 
Tästä syystä torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi otettava huomioon 
näiden tuotteiden kohdalla. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Tarkistus 1635
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.26 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.26 a Eläinlääkintätuotteiden kestävä 
käyttö ja eläinlääkkeiden käyttö 
varotoimena: myynti ja käyttö 
elintarviketuotantoeläimissä

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Sen vuoksi torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon biosidien ja eläinlääkintätuotteiden käytön kohdalla.

Tarkistus 1636
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.26 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.26 a Eläinlääkintätuotteiden kestävä 
käyttö karjankasvatuksessa: Myynti ja 
käyttö elintarviketuotantoeläimissä

Or. sv
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Tarkistus 1637
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.26 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.26 a Eläinlääkintätuotteiden kestävä 
käyttö karjankasvatuksessa: myynti ja 
käyttö elintarviketuotantoeläimissä

Or. en

Tarkistus 1638
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.27

Komission teksti Tarkistus

I.27 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Torjunta-aineiden käytön vaikutusten ja 
riskien vähentäminen**

I.27 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Torjunta-aineriippuvuuden
vähentäminen**

Or. sv

Tarkistus 1639
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.27

Komission teksti Tarkistus

I.27 Torjunta-aineiden kestävä käyttö:
Torjunta-aineiden käytön vaikutusten ja 
riskien vähentäminen**

I.27 Torjunta-aineiden käytön 
vähentäminen: Torjunta-aineiden käytön 
ja torjunta-aineriippuvuuden
vähentäminen**

Or. en
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Tarkistus 1640
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.27

Komission teksti Tarkistus

I.27 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Torjunta-aineiden käytön vaikutusten ja 
riskien vähentäminen**

I.27 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Torjunta-aineriippuvuuden
vähentäminen**

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Sen vuoksi torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon biosidien ja eläinlääkintätuotteiden käytön kohdalla.

Tarkistus 1641
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.27

Komission teksti Tarkistus

I.27 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Torjunta-aineiden käytön vaikutusten ja 
riskien vähentäminen**

I.27 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Torjunta-aineriippuvuuden
vähentäminen**

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Tästä syystä torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon näiden tuotteiden kohdalla. Lisätietoja saa asiakirjasta: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf
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Tarkistus 1642
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.27

Komission teksti Tarkistus

I.27 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Torjunta-aineiden käytön vaikutusten ja 
riskien vähentäminen**

I.27 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Torjunta-aineriippuvuuden
vähentäminen**

Or. en

Tarkistus 1643
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.27 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.27 a Biosidien kestävä käyttö: 
Biosidiriippuvuuden vähentäminen**

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Tästä syystä torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon näiden tuotteiden kohdalla. Lisätietoja saa asiakirjasta: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Tarkistus 1644
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.27 a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

I.27 a Biosidien kestävä käyttö: 
Biosidiriippuvuuden vähentäminen

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Tästä syystä torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon näiden uusien indikaattoreiden tuotteiden kohdalla, ja niiden olisi oltava 
valmiit vuoteen 2021 mennessä.

Tarkistus 1645
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.27 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.27 b Biosidien kestävä käyttö: 
Biosidiriippuvuuden vähentäminen

Or. sv

Tarkistus 1646
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.27 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.27 a Biosidien uusi kestävä käyttö: 
Biosidiriippuvuuden vähentäminen

Or. en
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Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Sen vuoksi torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon biosidien ja eläinlääkintätuotteiden käytön kohdalla.

Tarkistus 1647
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.27 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.27 a Tuotantopanosten vähentäminen: 
Biosidien käytön vähentäminen

Or. en

Perustelu

Biosidivalmisteet voivat myös aiheuttaa riskejä terveydelle ja ympäristölle. Tästä syystä 
torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi otettava huomioon näiden 
tuotteiden kohdalla. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Tarkistus 1648
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.28 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.28 a Eläinten hyvinvointia koskevan 
lainsäädännön (neuvoston asetus (EY) 
N:o 1099/2009, neuvoston direktiivi 
2007/43/EY, neuvoston direktiivi 
1999/74/EY) noudattamatta jättämisen 
vähentäminen jäsenvaltioissa:

Or. sv
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Tarkistus 1649
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.28 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I.28 b Lajikohtaisten eläinmäärien 
arvioiminen jäsenvaltioissa:

Or. sv

Tarkistus 1650
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.36 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.36 a Eläinlääkintätuotteiden käytön 
vähentäminen: Antibioottien käytön 
rajoittaminen, niiden eläinyksiköiden 
osuus, joita eläinlääkintätuotteiden 
käytön rajoittamiseen tähtäävät tuetut 
toimet koskevat

Or. en

Tarkistus 1651
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.36 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.36 a Eläinlääkintätuotteiden kestävä 
käyttö: Riskien ja vaikutusten 
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vähentämiseen tähtäävään 
eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamiseen (välttämiseen tai 
vähentämiseen) liittyvien tukitoimien 
kohteena olevien eläinyksiköiden osuus

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Sen vuoksi torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon biosidien ja eläinlääkintätuotteiden käytön kohdalla.

Tarkistus 1652
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.36 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.36 a Eläinlääkintätuotteiden kestävä 
käyttö: Haittojen ja sivuvaikutusten 
vähentämiseen tähtäävään 
eläinlääketuotteiden käytön 
rajoittamiseen liittyvien tukitoimien 
kohteena olevien eläinten osuus

Or. sv

Tarkistus 1653
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.36 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.36 a Eläinlääkintätuotteiden kestävä 
käyttö: Riskien ja vaikutusten 
vähentämiseen tähtäävään 
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eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamiseen (välttämiseen tai 
vähentämiseen) liittyvien tukitoimien 
kohteena olevien eläinyksiköiden osuus

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Tästä syystä torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon näiden tuotteiden kohdalla. Lisätietoja saa asiakirjasta: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Tarkistus 1654
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.36 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.36 a Eläinlääkintätuotteiden kestävä 
käyttö: Riskien ja vaikutusten 
vähentämiseen tähtäävään 
eläinlääkintätuotteiden käytön 
rajoittamiseen liittyvien tukitoimien 
kohteena olevien eläinyksiköiden osuus

Or. en

Tarkistus 1655
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – R.37

Komission teksti Tarkistus

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
torjunta-aineiden kestävään käyttöön 

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
tuettuja erityistoimia, joilla vähennetään 
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tähtääviä tuettuja erityistoimia torjunta-
aineiden käytön vaikutusten ja riskien 
vähentämiseksi

torjunta-aineriippuvuutta

Or. sv

Tarkistus 1656
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37

Komission teksti Tarkistus

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
torjunta-aineiden kestävään käyttöön 
tähtääviä tuettuja erityistoimia torjunta-
aineiden käytön vaikutusten ja riskien 
vähentämiseksi

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
integroitua torjuntaa

Or. en

Tarkistus 1657
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37

Komission teksti Tarkistus

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
torjunta-aineiden kestävään käyttöön 
tähtääviä tuettuja erityistoimia torjunta-
aineiden käytön vaikutusten ja riskien 
vähentämiseksi

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
tuettuja erityistoimia, joilla vähennetään 
torjunta-aineriippuvuutta

Or. en
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Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Tästä syystä torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon näiden tuotteiden kohdalla. Lisätietoja saa asiakirjasta: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Tarkistus 1658
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37

Komission teksti Tarkistus

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
torjunta-aineiden kestävään käyttöön 
tähtääviä tuettuja erityistoimia torjunta-
aineiden käytön vaikutusten ja riskien 
vähentämiseksi

R.37 Torjunta-aineiden käytön 
vähentäminen: Maatalousmaan osuus, 
johon sovelletaan tuettuja erityistoimia, 
joilla vähennetään torjunta-aineiden 
käyttöä ja torjunta-aineriippuvuutta

Or. en

Tarkistus 1659
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37

Komission teksti Tarkistus

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
torjunta-aineiden kestävään käyttöön 
tähtääviä tuettuja erityistoimia torjunta-
aineiden käytön vaikutusten ja riskien 
vähentämiseksi

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
tuettuja erityistoimia, joilla vähennetään 
torjunta-aineriippuvuutta

Or. en
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Tarkistus 1660
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37

Komission teksti Tarkistus

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
torjunta-aineiden kestävään käyttöön 
tähtääviä tuettuja erityistoimia torjunta-
aineiden käytön vaikutusten ja riskien 
vähentämiseksi

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
tuettuja erityistoimia, joilla vähennetään 
torjunta-aineriippuvuutta

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Tästä syystä torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon näiden tuotteiden kohdalla. Lisätietoja saa asiakirjasta: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Tarkistus 1661
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37

Komission teksti Tarkistus

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
torjunta-aineiden kestävään käyttöön 
tähtääviä tuettuja erityistoimia torjunta-
aineiden käytön vaikutusten ja riskien 
vähentämiseksi

R.37 Torjunta-aineiden kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
tuettuja erityistoimia, joilla vähennetään 
torjunta-aineriippuvuutta

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
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monimuotoisuudelle. Sen vuoksi torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon biosidien ja eläinlääkintätuotteiden käytön kohdalla.

Tarkistus 1662
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.37 a Biosidien käytön asteittainen 
lopettaminen: Maatalousmaan osuus, 
johon sovelletaan tuettuja erityistoimia, 
joilla vähennetään biosidiriippuvuutta

Or. en

Perustelu

Biosidien käyttö maataloudessa vaikuttaa kielteisesti mehiläisiin, ja sitä olisi siksi 
vähennettävä.

Tarkistus 1663
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.37 a Biosidien kestävä käyttö: 
maatalousmaan osuus, 
Biosidiriippuvuuden vähentämiseen 
tähtäävien tuettujen erityistoimien 
kohteena olevan maatalousmaan osuus

Or. sv

Tarkistus 1664
Merja Kyllönen
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.37 a Biosidien kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
tuettuja erityistoimia, joilla vähennetään 
biosidiriippuvuutta

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Sen vuoksi torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon biosidien ja eläinlääkintätuotteiden käytön kohdalla.

Tarkistus 1665
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.37 a Biosidien kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
tuettuja erityistoimia, joilla vähennetään 
biosidiriippuvuutta

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Tästä syystä torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon näiden tuotteiden kohdalla. Lisätietoja saa asiakirjasta: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Tarkistus 1666
Pavel Poc
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.37 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.37 a Biosidien kestävä käyttö: 
Maatalousmaan osuus, johon sovelletaan 
tuettuja erityistoimia, joilla vähennetään 
biosidiriippuvuutta

Or. en

Perustelu

Biosidit ja eläinlääkintätuotteet voivat myös aiheuttaa riskejä biologiselle 
monimuotoisuudelle. Tästä syystä torjunta-aineita koskevat samat säännöt ja varotoimet olisi 
otettava huomioon näiden uusien indikaattoreiden tuotteiden kohdalla, ja niiden olisi oltava 
valmiit vuoteen 2021 mennessä.

Tarkistus 1667
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eläinten hyvinvoinnin parantaminen 
sopimuksen 13 artiklan, parhaiden 
saatavilla olevien tutkimustulosten ja 
tiedon sekä yhteisön vaatimusten 
mukaisesti

Or. sv

Tarkistus 1668
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.3
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Komission teksti Tarkistus

O.3 YMP-tuen edunsaajien lukumäärä O.3 YMP-tuen edunsaajien lukumäärä ja 
maatilojen tosiasiallisten omistajien ja 
edunsaajien lukumäärä

Or. en

Perustelu

Tällä pyritään vähentämään keskittymistä (edunsaajien lukumäärän väheneminen johtaa 
maatilojen vähenemiseen).

Tarkistus 1669
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.17

Komission teksti Tarkistus

O.17 Geenivarojen säilyttämistä tukevien 
hankkeiden lukumäärä

O.17 Niiden viljelijöiden lukumäärä, jotka 
saavat tuotantosidonnaista tulotukea 
tuotantoon, joka liittyy geenivarojen 
säilyttämiseen ja kestävään käyttöön, 
mukaan lukien harvinaiset eläinrodut

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ei liity mihinkään asetuksen säännökseen. Asetuksen tarkistusten olisi 
oltava täsmällisempiä tällaisen tuotosindikaattorin tapauksessa. Tämä tuotosindikaattori 
liittyy asetuksen 30 artiklaan ja siihen ehdotettuihin tarkistuksiin (tuotantosidonnainen 
tulotuki mahdollistettu aloilla tai toimissa, jotka liittyvät geenivarojen säilyttämiseen ja 
kestävään käyttöön).

Tarkistus 1670
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – Tuotosindikaattorit – O.17 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

O.17 a Niiden tukitoimien lukumäärä, 
joilla tuetaan toimia geenivarojen 
säilyttämiseksi elintarvike- ja 
maatalousalalla tai viljelykasvien 
geneettisen monimuotoisuuden 
lisäämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla

Or. en

Perustelu

Indikaattoria O.17 koskeva komission ehdotus ei liity mihinkään asetuksen säännökseen. 
Asetuksen tarkistusten olisi oltava täsmällisempiä tällaisen tuotosindikaattorin tapauksessa. 
Tämä tuotosindikaattori liittyy asetuksen 43 artiklaan ja siihen ehdotettuihin tarkistuksiin 
(hedelmä- ja vihannesalan tukitoimet).

Tarkistus 1671
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.17 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

O.17 b Niiden kasvinjalostusohjelmien 
lukumäärä, joissa keskitytään suureen 
geneettiseen monimuotoisuuteen 
hedelmä- ja vihannesalalla

Or. en

Perustelu

Indikaattoria O.17 koskeva komission ehdotus ei liity mihinkään asetuksen säännökseen. 
Asetuksen tarkistusten olisi oltava täsmällisempiä tällaisen tuotosindikaattorin tapauksessa. 
Tämä tuotosindikaattori liittyy asetuksen 43 artiklaan ja siihen ehdotettuihin tarkistuksiin 
(hedelmä- ja vihannesalan tukitoimet).
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Tarkistus 1672
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.17 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

O.17 c Luonnonmukaisen 
kasvinjalostuksen ohjelmien lukumäärä 
hedelmä- ja vihannesalalla

Or. en

Perustelu

Tämä tuotosindikaattori liittyy asetuksen 42 artiklaan ja siihen ehdotettuihin tarkistuksiin 
(hedelmä- ja vihannesalan tukitoimet).

Tarkistus 1673
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.17 d (uusi)

Komission teksti Tarkistus

O.17 d Niiden kasvinjalostusohjelmien 
lukumäärä, joissa keskitytään 
tuotantopanoksia säästävään 
maatalouteen hedelmä- ja vihannesalalla

Or. en

Perustelu

Tämä tuotosindikaattori liittyy asetuksen 42 artiklaan ja siihen ehdotettuihin tarkistuksiin 
(hedelmä- ja vihannesalan tukitoimet).

Tarkistus 1674
Bas Eickhout
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.17 e (uusi)

Komission teksti Tarkistus

O.17 e Niiden tukitoimien lukumäärä, 
joilla tuetaan toimia mehiläispesien 
geneettisen monimuotoisuuden 
lisäämiseksi

Or. en

Perustelu

Indikaattoria O.17 koskeva komission ehdotus ei liity mihinkään asetuksen säännökseen. 
Asetuksen tarkistusten olisi oltava täsmällisempiä tällaisen tuotosindikaattorin tapauksessa. 
Tämä tuotosindikaattori liittyy asetuksen 49 artiklaan ja siihen ehdotettuihin tarkistuksiin 
(mehiläishoitoalan tukitoimet).

Tarkistus 1675
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.17 f (uusi)

Komission teksti Tarkistus

O.17 f Niiden tukitoimien lukumäärä, 
joilla tuetaan toimia viinitarhojen 
geneettisen monimuotoisuuden 
lisäämiseksi

Or. en

Perustelu

Indikaattoria O.17 koskeva komission ehdotus ei liity mihinkään asetuksen säännökseen. 
Asetuksen tarkistusten olisi oltava täsmällisempiä tällaisen tuotosindikaattorin tapauksessa. 
Tämä tuotosindikaattori liittyy asetuksen 52 artiklaan ja siihen ehdotettuihin tarkistuksiin 
(viinialan tukitoimet).
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Tarkistus 1676
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.17 g (uusi)

Komission teksti Tarkistus

O.17 g Niiden tukitoimien lukumäärä, 
joilla tuetaan toimia humalan 
monimuotoisuuden lisäämiseksi

Or. en

Perustelu

Indikaattoria O.17 koskeva komission ehdotus ei liity mihinkään asetuksen säännökseen. 
Asetuksen tarkistusten olisi oltava täsmällisempiä tällaisen tuotosindikaattorin tapauksessa. 
Tämä tuotosindikaattori liittyy asetuksen 55 artiklaan ja siihen ehdotettuihin tarkistuksiin 
(humala-alan tukitoimet).

Tarkistus 1677
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.17 h (uusi)

Komission teksti Tarkistus

O.17 h Niiden tukitoimien lukumäärä, 
joilla tuetaan toimia oliivipuiden 
geneettisen monimuotoisuuden 
lisäämiseksi

Or. en

Perustelu

Indikaattoria O.17 koskeva komission ehdotus ei liity mihinkään asetuksen säännökseen. 
Asetuksen tarkistusten olisi oltava täsmällisempiä tällaisen tuotosindikaattorin tapauksessa. 
Tämä tuotosindikaattori liittyy asetuksen 56 artiklaan ja siihen ehdotettuihin tarkistuksiin 
(oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevat tukitoimet).
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Tarkistus 1678
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.17 i (uusi)

Komission teksti Tarkistus

O.17 i Niiden tukitoimien lukumäärä, 
joilla tuetaan toimia elintarvikkeiden ja 
maatalouden kannalta hyödyllisten 
kasvien ja eläinten geneettisen 
monimuotoisuuden lisäämiseksi

Or. en

Perustelu

Indikaattoria O.17 koskeva komission ehdotus ei liity mihinkään asetuksen säännökseen. 
Asetuksen tarkistusten olisi oltava täsmällisempiä tällaisen tuotosindikaattorin tapauksessa. 
Tämä tuotosindikaattori liittyy asetuksen 59 ja 60 artiklaan ja niihin ehdotettuihin 
tarkistuksiin (muiden alojen tukitoimet).

Tarkistus 1679
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 1 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Pysyvän nurmen säilyttäminen; perusteena 
pysyvän nurmen osuus suhteessa 
maatalousmaahan

Pysyvän nurmen säilyttäminen; perusteena 
pysyvän nurmen osuus suhteessa 
maatalousmaahan jäsenvaltion 
määrittelemällä tasolla

Or. pl

Tarkistus 1680
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – GAEC 1 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Pysyvän nurmen säilyttäminen; perusteena 
pysyvän nurmen osuus suhteessa
maatalousmaahan

Pysyvän nurmen säilyttäminen; perusteena 
pysyvän nurmen ekologisesti 
johdonmukainen alueellinen tai osa-
alueellinen suhde maatalousmaahan. 
Jaettaessa 4 artiklassa määritellyn 
pysyvän nurmen ala 
kokonaismaatalousmaan alalla 
suhdeluku ei saa alittua yli viidellä 
prosentilla verrattuna jäsenvaltioiden 
vahvistaman, vuotta 2019 edeltävän 
viitevuoden suhdelukuun

Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1681
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 1 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Pysyvän nurmen säilyttäminen; perusteena 
pysyvän nurmen osuus suhteessa 
maatalousmaahan

Jäsenvaltioiden vaihtoehtona, pysyvän 
nurmen säilyttäminen; perusteena pysyvän 
nurmen osuus suhteessa maatalousmaahan

Or. en

Perustelu

Pysyvää nurmea koskevat säännöt ovat ongelmallisia joissakin jäsenvaltioissa. Tällaisia 
tavoitteita voitaisiin tukea paremmin toisen pilarin kautta. ”Yksi sopii kaikille” -periaate ei ole 
tehokas ja voi vaikuttaa ilmastoon ja ympäristöön jopa kielteisesti jäsenvaltioissa, joissa pysyvä 
nurmi on harvinaista maatalouden harjoittamisolosuhteiden vuoksi.
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Tarkistus 1682
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 1 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Yleinen turvatoimi, jolla pyritään 
hiilivarastojen säilyttämiseksi estämään 
muuhun maatalouskäyttöön siirtyminen

Yleinen turvatoimi, jolla pyritään 
hiilivarastojen säilyttämiseksi estämään 
kyntäminen ja uudelleen kylväminen tai
muuhun maatalouskäyttöön siirtyminen

Or. en

Perustelu

Kyntäminen vapauttaa hiiltä maaperästä. Tuloksiin perustuvia toimenpiteitä hiilen 
varastoimiseksi ei saa käyttää alueilla, jotka voidaan periaatteessa ”uudistaa” (eli kyntää ja 
kylvää uudelleen) ja katsoa edelleen ”pysyväksi” nurmeksi, sillä kaikki ilmastoa (hiilinielu) 
tai biologista monimuotoisuutta (nurmen biologisen monimuotoisuuden lisääntyminen) 
koskevat hyödyt menetetään. Samasta syystä ei ole hyödyllistä laskea uudistettua nurmea 
”pysyväksi” nurmi/pelto-suhteen säilyttämiseksi.

Tarkistus 1683
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 2 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja turvemaiden 
asianmukainen suojelu

Kosteikkojen ja turvemaiden tehokas
suojelu

Or. en

Perustelu

Tätä tarvitaan hiilen pitämiseksi maassa, muuten sen vapautuminen lisää 
kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää maapallon lämpenemistä. EU:n kosteikot ja turvemaat 
ovat välttämättömiä EU:n ilmastositoumusten noudattamisen kannalta.
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Tarkistus 1684
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 2 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja turvemaiden 
asianmukainen suojelu

Jäsenvaltioiden vaihtoehtona, 
asianmukaiset kosteikkoja ja turvemaita 
koskevat toimenpiteet

Or. en

Perustelu

Kosteikot ja turvemaat ovat erityisen yleisiä tietyissä jäsenvaltioissa ja kyseisten jäsenvaltioiden 
tietyillä alueilla. Ehdotettu vaatimus asettaisi viljelijät eriarvoiseen asemaan EU:ssa ja kunkin 
valtion sisällä. Näin ollen tämän vaatimuksen olisi oltava jäsenvaltioille vapaaehtoinen, ja 
jäsenvaltiot voisivat sen sijaan tukea kosteikkoihin ja turvemaihin liittyviä ilmastotoimenpiteitä 
toisen pilarin toimenpiteiden kautta.

Tarkistus 1685
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 2 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja turvemaiden 
asianmukainen suojelu

Kosteikkojen ja turvemaiden alueen 
säilyttäminen

Or. en

Tarkistus 1686
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – GAEC 2 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja turvemaiden 
asianmukainen suojelu

Kosteikkojen ja turvemaiden 
vähimmäissuojelu

Or. pl

Perustelu

Tässä yhteydessä pilari 1:n ehdon olisi viitattava ainoastaan kosteikkojen ja turvemaiden 
vähimmäissuojeluun (eli muokkaus- ja kyntökieltoon). Pilari 2:n toimien olisi kuitenkin 
katettava tällaisten alueiden hallinta ja ylläpito, koska ne ovat parhaita välineitä tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 1687
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 2 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja turvemaiden 
asianmukainen suojelu

Kosteikkojen ja turvemaiden 
asianmukainen suojelu vähintään 
seuraavilla toimilla:

– kielletään eloperäisten maiden ja 
tulva-alueiden viljelykäyttö (viimeistään 
tukikauden lopussa)

– kielletään pysyvän nurmen 
ottaminen viljelykseen ja muuhun 
käyttöön

– kielletään lisäkuivatustoimenpiteet 
(määräpäiväjärjestely)

Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.
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Tarkistus 1688
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 2 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja turvemaiden 
asianmukainen suojelu

Kosteikkojen ja turvemaiden alueen 
säilyttäminen

Or. en

Tarkistus 1689
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 2 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Runsashiilisen maaperän suojelu Runsashiilisen maaperän alueen 
säilyttäminen

Or. en

Tarkistus 1690
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 2 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Runsashiilisen maaperän suojelu Runsashiilisen maaperän suojelu sallien 
turvemaan työstäminen enintään 
60 senttimetrin syvyyteen

Or. en
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Tarkistus 1691
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 2 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Runsashiilisen maaperän suojelu Runsashiilisen maaperän alueen 
säilyttäminen

Or. en

Tarkistus 1692
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 3 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maan orgaanisen aineksen säilyttäminen Maan orgaanisen aineksen säilyttäminen, 
ilman pilaantumisen vähentäminen

Or. en

Tarkistus 1693
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 3 a (uusi) – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

GAEC 3 a Enimmäistiheys

Or. en

Perustelu

Eläintiheyttä on alennettava Euroopassa alan ilmastoon ja biologiseen monimuotoisuuteen 
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kohdistuvien ei-toivottujen vaikutusten vähentämiseksi. EU:n nykyinen keskimääräinen 
eläintiheys on 0,7 eläinyksikköä hehtaaria kohti, ja tällä tarkistuksella pyritään ottamaan 
käyttöön tämä keskiarvo uudeksi rajaksi ja alentamaan siten eläintiheyttä Euroopassa.

Tarkistus 1694
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 3 a (uusi) – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Rajaa 0,7 eläinyksikköä maatalousmaan 
hehtaaria kohti ei ylitetä

Or. en

Perustelu

Eläintiheyttä on alennettava Euroopassa alan ilmastoon ja biologiseen monimuotoisuuteen 
kohdistuvien ei-toivottujen vaikutusten vähentämiseksi. EU:n nykyinen keskimääräinen 
eläintiheys on 0,7 eläinyksikköä hehtaaria kohti, ja tällä tarkistuksella pyritään ottamaan 
käyttöön tämä keskiarvo uudeksi rajaksi ja alentamaan siten eläintiheyttä Euroopassa.

Tarkistus 1695
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 1 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23
lokakuuta 2000, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23
lokakuuta 2000, 

yhteisön vesipolitiikan puitteista: yhteisön vesipolitiikan puitteista:

11 artiklan 3 kohdan e ja h alakohta 
fosfaattien aiheuttaman hajakuormituksen 
hallintaa koskevien pakollisten vaatimusten 
osalta

11 artiklan 3 kohdan e ja h alakohta 
fosfaattien aiheuttaman hajakuormituksen 
hallintaa koskevien pakollisten vaatimusten 
osalta

4 ja 11 artikla mittareiden käyttämisestä 
vedenotossa vesistöalueen rajoissa
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Or. en

Perustelu

Tämä oli GAEC edellisissä asetuksissa ja on jo tarkistettu monissa jäsenvaltioissa. Kun 
odotettavissa on entistä kuumempia ja kuivempia kesiä, sitä tarvitaan varmistamaan, että 
vettä on riittäväsi kaikille, ja se, että pohjavesiesiintymiä ei käytetä loppuun, mikä alentaa 
pohjaveden pintaa monilla alueilla. Vesihoitosuunnitelmia on jo käytössä eri puolella 
Eurooppaa, joten niitä mukautetaan paikallisiin tai alueellisiin tarpeisiin.

Tarkistus 1696
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 1 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista:

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

11 artiklan 3 kohdan e, h, j ja k alakohta 
fosfaattien aiheuttaman hajakuormituksen 
hallintaa koskevien pakollisten vaatimusten 
osalta

Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1697
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 1 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Veden pilaantumisen ja rehevöitymisen 
vähentäminen, veden laadun 
parantaminen sekä vesimuodostumien ja 
pohjaveden hyvän tilan saavuttaminen

Or. en

Tarkistus 1698
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 2 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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).

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 5 artikla

Or. pl

Perustelu

Neuvoston direktiivin 91/676/EU 4 ja 5 artiklat on osoitettu lakisääteisen hoitovaatimuksen 
2 osana vaatimusten perustaksi. Kun otetaan huomioon, että 4 artikla velvoittaa jäsenvaltiot 
laatimaan maatalouskäytäntöä koskevat hyvät toimintatavat, jotka viljelijöiden on 
vapaaehtoisesti pantava täytäntöön, vaikuttaa siltä, että artikla olisi poistettava ehdollisuutta 
koskevista vaatimuksista.

Tarkistus 1699
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – SMR 2 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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).

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 4 ja 5 artikla sekä hyvän 
maatalouskäytännön noudattaminen, 
mikä käsittää direktiivin 91/676/ETY 
liitteen II A kohdassa vahvistetut kohdat 
sekä direktiivin 91/676/ETY 3 artiklan 
2 kohdassa pilaantumisalttiiksi 
määriteltyjen vyöhykkeiden sisä- että 
ulkopuolella

Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1700
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Maaperä (suojelu ja laatu) – Vaatimus – SMR 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

SMR 2 a Direktiivi [tiettyjen 
muovituotteiden ympäristövaikutuksen 
vähentämistä koskeva Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi XXX].
Ehdotettu oxo-hajoavien muovien kielto 
(niitä ei saisi käyttää maataloudessa)

Or. en
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Perustelu

Jos direktiivissä ei säädetä kieltoa, oxo-hajoavien muovien kieltoa ehdotetaan GAEC:ksi, 
sillä ne ovat myrkyllisiä maaperälle eivätkä toimi niin kuin oli tarkoitus – hajoten turvallisesti 
ympäristössä.

Tarkistus 1701
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 4 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Suojavyöhykkeiden perustaminen 
vesiväylien varrelle

Suojavyöhykkeiden perustaminen 
vesiväylien varrelle maatalouskemikaaleja 
käyttämättä

Or. en

Perustelu

Suojavyöhykkeet ovat tehokkaita vesiväylien pilaantumisen vähentämisessä, mutta niitä 
voidaan käyttää biologisen monimuotoisuuden edistämisessä vain, jos torjunta-aineiden 
käyttö kielletään.

Tarkistus 1702
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 4 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Suojakaistojen perustaminen vesistöjen 
varsille1

Suojakaistojen perustaminen vesistöjen 
varsille maatalouskemikaaleja tai 
lannoitteita käyttämättä ja pölyttäjiä 
kiinnostavien kasvien, tarvittaessa myös 
puiden, kanssa1

______________________ ______________________
1 Osana GAEC-vaatimusta perustettavien 
suojavyöhykkeiden on direktiivin 

1 Osana GAEC-vaatimusta perustettavien 
suojavyöhykkeiden on direktiivin 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttökiellon avulla voidaan maksimoida 
suojavyöhykkeistä saatavat ympäristöhyödyt. Tämän lisäksi suojavyöhykkeet, joissa on puita, 
ovat osoittautuneet tehokkaaksi toimenpiteeksi esimerkiksi tarjoamaan arvokkaita 
luonnonvaraisten eläinten luontotyyppejä ja tukemaan biologista monimuotoisuutta.

Tarkistus 1703
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 4 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Suojakaistojen luominen vesistöjen 
varrelle1

Vesistöjen varrelle luotavat, vähintään 
kolme metriä leveät suojakaistat1, joille ei 
saa levittää lannoitteita eikä 
kasvinsuojeluaineita, sekä 2. tason 
vesistöissä vähintään kuusi metriä leveät 
suojavyöhykkeet, joilla lannoite- ja 
torjunta-ainekielto koskee kolmea 
ensimmäistä metriä

______________________ ______________________

1 Osana GAEC-vaatimusta perustettavien 
suojavyöhykkeiden on direktiivin 
91/676/ETY 3 artiklan 2 kohdan nojalla 
pilaantumisalttiiksi vyöhykkeiksi 

1 Osana GAEC-vaatimusta perustettavien 
suojavyöhykkeiden on direktiivin 
91/676/ETY 3 artiklan 2 kohdan nojalla 
pilaantumisalttiiksi vyöhykkeiksi 
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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.

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.

Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1704
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 4 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Jokien suojaaminen saasteilta ja valumilta Jokien vesivarojen ja vesieläinlajien tai 
ekosysteemien suojaaminen saasteilta, 
toksisuudelta ja valumilta

Or. en

Tarkistus 1705
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 4 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Jokien suojaaminen saasteilta ja valumilta Jokien, pölyttäjien ja vesieläinlajien tai 
ekosysteemien suojaaminen saasteilta, 
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toksisuudelta ja valumilta

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttökiellon avulla voidaan maksimoida 
suojavyöhykkeistä saatavat ympäristöhyödyt. Tämän lisäksi suojavyöhykkeet, joissa on puita, 
ovat osoittautuneet tehokkaaksi toimenpiteeksi esimerkiksi tarjoamaan arvokkaita 
luonnonvaraisten eläinten luontotyyppejä ja tukemaan biologista monimuotoisuutta.

Tarkistus 1706
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Ei ole asianmukaista ottaa näin monimutkaista ratkaisua käyttöön ravinnehuollon 
kestävyyden välineenä, koska siitä syntyisi ylimääräisiä kuluja ja hallinnollista rasitusta. Jos 
kaikkia viljelijöitä vaaditaan noudattamaan velvoitteita, niihin liittyvät kulut ja työmäärä 
kasvavat.

Tarkistus 1707
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maatilojen kestävää ravinnehuoltoa 
koskevan välineen2 käyttö

Jäsenvaltioiden vaihtoehtona, maatilojen 
kestävää ravinnehuoltoa koskevan välineen2

käyttö
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____________________ ____________________

2 Välineeseen on kuuluttava ainakin 
seuraavat osatekijät ja toiminnot: 

2 Välineeseen on kuuluttava ainakin 
seuraavat osatekijät ja toiminnot: 

a) Osatekijät: a) Osatekijät:

• maatilaa koskevat merkitykselliset 
tiedot, jotka perustuvat viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmään (LPIS) ja 
yhdennettyyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmään (IACS)

• 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

• tiedot asiaan liittyvistä 
hoitokäytännöistä, aiemmista sadoista ja 
satotavoitteista • tiedot 
ravinnehuoltoa maatiloilla koskevista 
lakisääteisistä rajoista ja vaatimuksista

• kattava ravinnetase. • kattava ravinnetase.

b) Toiminnot: b) Toiminnot: 

• tietojen kokoaminen 
mahdollisimman pitkälti automaattisesti eri 
lähteistä (LPIS ja IACS, viljelijöiden 
tuottamat tiedot, maaperäanalyysit jne.), 
jotta viljelijöiden ei tarvitse syöttää tietoja 
kahdesti

• 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

• kaksisuuntainen viestintä 
maksajavirastojen/hallintoviranomaisten ja 
viljelijöiden välillä sallittu

• modulaarisuus ja mahdollisuus 
tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita 
(esim. päästöjen hallinta ja vesihuolto)

• modulaarisuus ja mahdollisuus 
tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita 
(esim. päästöjen hallinta ja vesihuolto)

• tietojen yhteentoimivuutta, 
avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien 
EU:n periaatteiden noudattaminen 

• tietojen yhteentoimivuutta, 
avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien 
EU:n periaatteiden noudattaminen 

• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa 
koskevat takeet, jotka ovat parhaiden 
nykynormien mukaiset.

• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa 
koskevat takeet, jotka ovat parhaiden 
nykynormien mukaiset.

Or. en

Perustelu

Maatilojen kestävää ravinnehuoltoa koskevan välineen olisi oltava jäsenvaltioille 
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vapaaehtoinen. Olisi tärkeää, että jäsenvaltiot voivat korvata viljelijöille toisen pilarin 
toimenpiteistä aiheutuneet lisäkustannukset. Ehdollisuuden sijaan nämä tavoitteet olisi siksi 
täytettävä joko toisen pilarin kautta tai jäsenvaltioiden vaihtoehtona maatilojen 
neuvontapalvelujen kautta (13 artikla). Joka tapauksessa maatilojen kestävää ravinnehuoltoa 
koskevan välineen sijasta jäsenvaltioiden olisi voitava integroida tarvittavat toiminnot 
ohjelmistoon, joka niillä jo on. 

Tarkistus 1708
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maatilojen kestävää ravinnehuoltoa
koskevan välineen2 käyttö

Maatilojen kestävää tuotantopanosten 
vähennystä koskevan välineen ja 
maaperäeliöstön ja maatumisen 
seurantavälineiden käyttö

______________________
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

• 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 
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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.

Or. en

Perustelu

Maatilojen kestävyysvälineen olisi katettava kaikki maatalouden tuotantopanokset eikä vain 
ravinteita, ja viljelijöiden olisi voitava hoitaa ja edistää elämää ja rakentaa 
ruokamultakerrosta maaperässään. 

Tarkistus 1709
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maatilojen kestävää ravinnehuoltoa
koskevan välineen2 käyttö

Maatilojen kestävää hoitoa koskevan 
välineen2 käyttö

______________________ ______________________
2 Välineeseen on kuuluttava ainakin 
seuraavat osatekijät ja toiminnot: 

2 Välineeseen on kuuluttava ainakin 
seuraavat osatekijät ja toiminnot: 

a) Osatekijät: a) Osatekijät:

• maatilaa koskevat merkitykselliset 
tiedot, jotka perustuvat viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmään (LPIS) ja 
yhdennettyyn hallinto- ja 

• maatilaa koskevat merkitykselliset 
tiedot, jotka perustuvat viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmään (LPIS) ja 
yhdennettyyn hallinto- ja 
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valvontajärjestelmään (IACS) 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 asiaan liittyvistä 
hoitokäytännöistä, aiemmista sadoista ja 
satotavoitteista

• tiedot ravinnehuoltoa maatiloilla 
koskevista lakisääteisistä rajoista ja 
vaatimuksista

• tiedot ravinnehuoltoa maatiloilla 
koskevista lakisääteisistä rajoista ja 
vaatimuksista sekä torjunta-aineiden ja 
eläinlääkintätuotteiden käytöstä

• kattava ravinnetase. • kattava ravinnetase.

b) Toiminnot: b) Toiminnot: 

• tietojen kokoaminen 
mahdollisimman pitkälti automaattisesti eri 
lähteistä (LPIS ja IACS, viljelijöiden 
tuottamat tiedot, maaperäanalyysit jne.), 
jotta viljelijöiden ei tarvitse syöttää tietoja 
kahdesti

• 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

• kaksisuuntainen viestintä 
maksajavirastojen/hallintoviranomaisten ja 
viljelijöiden välillä sallittu

• modulaarisuus ja mahdollisuus 
tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita 
(esim. päästöjen hallinta ja vesihuolto)

• modulaarisuus ja mahdollisuus 
tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita 
(esim. päästöjen hallinta ja vesihuolto)

• tietojen yhteentoimivuutta, 
avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien 
EU:n periaatteiden noudattaminen 

• tietojen yhteentoimivuutta, 
avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien 
EU:n periaatteiden noudattaminen 

• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa 
koskevat takeet, jotka ovat parhaiden 
nykynormien mukaiset.

• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa 
koskevat takeet, jotka ovat parhaiden 
nykynormien mukaiset.

Or. en

Perustelu

Maatilojen kestävää hoitoa koskevan välineen olisi sisällettävä kaikki maatalouden 
tuotantopanokset, kuten torjunta-aineet, biosidit ja eläinlääkintätuotteet.

Tarkistus 1710
Susanne Melior
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maatilojen kestävää ravinnehuoltoa 
koskevan välineen2 käyttö

Ravinnetasapainon saavuttaminen 
käyttämällä maatilojen kestävää ravinne-
ja kasvinsuojeluainehuoltoa koskevaa 
välinettä2

______________________ ______________________
2 Välineeseen on kuuluttava ainakin 
seuraavat osatekijät ja toiminnot:

2 Välineeseen on kuuluttava ainakin 
seuraavat osatekijät ja toiminnot:

a) Osatekijät a) Osatekijät

• maatilaa koskevat merkitykselliset 
tiedot, jotka perustuvat viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmään (LPIS) ja 
yhdennettyyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmään (IACS)

• 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 asiaan liittyvistä 
hoitokäytännöistä, aiemmista sadoista ja 
satotavoitteista

• tiedot ravinnehuoltoa maatiloilla 
koskevista lakisääteisistä rajoista ja 
vaatimuksista

• tiedot ravinnehuoltoa maatiloilla 
koskevista lakisääteisistä rajoista ja 
vaatimuksista

• kattava ravinnetase. • kattava ravinnetase.

b) Toiminnot b) Toiminnot

• tietojen kokoaminen 
mahdollisimman pitkälti automaattisesti eri 
lähteistä (LPIS ja IACS, viljelijöiden 
tuottamat tiedot, maaperäanalyysit jne.), 
jotta viljelijöiden ei tarvitse syöttää tietoja 
kahdesti

• 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

• kaksisuuntainen viestintä 
maksajavirastojen/hallintoviranomaisten ja 
viljelijöiden välillä sallittu

• modulaarisuus ja mahdollisuus 
tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita B. 
(esim. päästöjen hallinta ja vesihuolto)

• modulaarisuus ja mahdollisuus 
tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita B. 
(esim. päästöjen hallinta ja vesihuolto)

• tietojen yhteentoimivuutta, • tietojen yhteentoimivuutta, 
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avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien 
EU:n periaatteiden noudattaminen

avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien 
EU:n periaatteiden noudattaminen

• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa 
koskevat takeet, jotka ovat parhaiden 
nykynormien mukaiset.

• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa 
koskevat takeet, jotka ovat parhaiden 
nykynormien mukaiset.

Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1711
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maatilojen kestävää ravinnehuoltoa 
koskevan välineen2 käyttö

Maatilojen kestävää ravinnehuoltoa 
koskevan välineen2 käyttö 
viljelyjärjestelmissä, joissa käytetään yli 
40 kg typpeä hehtaaria kohti

______________________ ______________________
2 Välineeseen on kuuluttava ainakin 
seuraavat osatekijät ja toiminnot: 

2 Välineeseen on kuuluttava ainakin 
seuraavat osatekijät ja toiminnot: 

a) Osatekijät: a) Osatekijät:

• maatilaa koskevat merkitykselliset 
tiedot, jotka perustuvat viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmään (LPIS) ja 
yhdennettyyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmään (IACS)

• 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 asiaan liittyvistä 
hoitokäytännöistä, aiemmista sadoista ja 
satotavoitteista

• tiedot ravinnehuoltoa maatiloilla 
koskevista lakisääteisistä rajoista ja 

• tiedot ravinnehuoltoa maatiloilla 
koskevista lakisääteisistä rajoista ja 
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vaatimuksista vaatimuksista 

• kattava ravinnetase. • kattava ravinnetase.

b) Toiminnot: b) Toiminnot: 

• tietojen kokoaminen 
mahdollisimman pitkälti automaattisesti eri 
lähteistä (LPIS ja IACS, viljelijöiden 
tuottamat tiedot, maaperäanalyysit jne.), 
jotta viljelijöiden ei tarvitse syöttää tietoja 
kahdesti

• 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

• kaksisuuntainen viestintä 
maksajavirastojen/hallintoviranomaisten ja 
viljelijöiden välillä sallittu

• modulaarisuus ja mahdollisuus 
tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita 
(esim. päästöjen hallinta ja vesihuolto)

• modulaarisuus ja mahdollisuus 
tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita 
(esim. päästöjen hallinta ja vesihuolto)

• tietojen yhteentoimivuutta, 
avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien 
EU:n periaatteiden noudattaminen 

• tietojen yhteentoimivuutta, 
avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien 
EU:n periaatteiden noudattaminen 

• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa 
koskevat takeet, jotka ovat parhaiden 
nykynormien mukaiset.

• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa 
koskevat takeet, jotka ovat parhaiden 
nykynormien mukaiset.

Or. en

Tarkistus 1712
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Kestävä ravinnehuolto Kestävä ravinnehuolto sekä torjunta-
aineiden ja eläinlääkintätuotteiden 
hallinta

Or. en

Perustelu

Maatilojen kestävää hoitoa koskevan välineen olisi sisällettävä kaikki maatalouden 
tuotantopanokset, kuten torjunta-aineet, biosidit ja eläinlääkintätuotteet.
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Tarkistus 1713
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Kestävä ravinnehuolto Kestävä tuotantopanosten hallinta, 
mukaan lukien ravinteet ja 
maatalouskemikaalit, pitkän aikavälin 
viljavuus, hiilinielu ja veden pidätys

Or. en

Perustelu

Maatilojen kestävyysvälineen olisi katettava kaikki maatalouden tuotantopanokset eikä vain 
ravinteita, ja viljelijöiden olisi voitava hoitaa ja edistää elämää ja rakentaa 
ruokamultakerrosta maaperässään.

Tarkistus 1714
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Kestävä ravinnehuolto Kestävä ravinnehuolto maatilan koon ja 
intensiivisyyden mukaan

Or. en

Tarkistus 1715
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 a (uusi) – Vaatimus
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Komission teksti Tarkistus

Suurin sallittu eläintiheys vesistöalueen 
ympäristön kantokyvyn rajoissa ja 
yhteydessä märehtijöiden rehu- tai 
laidunalueeseen

Or. en

Perustelu

On tärkeää tasapainottaa eläin- ja kasvituotanto. Tästä on YMP:ssä ennakkotapaus, koska 
eläintiheydet määriteltiin kymmeneksi vuodeksi vuodesta 2003 lähtien.

Tarkistus 1716
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 a (uusi) – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Ravinteiden suljettu kierto, liiallisen 
ravintoainehävikin ja veden saastumisen 
minimointi sekä rakenteellisen 
ylituotannon välttäminen

Or. en

Tarkistus 1717
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Keskeinen ongelma – 3 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maaperä (suojelu ja laatu) Terve, elävä maaperä (suojelu ja laatu), 
ruokamultakerroksen rakentaminen

Or. en
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Tarkistus 1718
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 6 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maanmuokkauksen hallinnointi maaperän 
köyhtymisvaaran pienentämiseksi 
maaperän kaltevuus huomioiden

Maanmuokkauksen hallinnointi maaperän 
orgaanisen aineksen vähenemisen ja
maaperän köyhtymisvaaran 
pienentämiseksi maaperän kaltevuus 
huomioiden

Or. en

Tarkistus 1719
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 6 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maanmuokkauksen hallinnointi
maaperän köyhtymisvaaran 
pienentämiseksi maaperän kaltevuus 
huomioiden

Asianmukainen maanmuokkaus ja
maaperän hoito köyhtymisvaaran 
pienentämiseksi maaperän kaltevuus 
huomioiden

Or. en

Tarkistus 1720
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 6 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maanmuokkauksen hallinnointi maaperän Maanmuokkauksen hallinnointi 
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köyhtymisvaaran pienentämiseksi 
maaperän kaltevuus huomioiden

herkimmillä lohkoilla maaperän 
köyhtymisvaaran pienentämiseksi 
maaperän kaltevuus huomioiden

Or. en

Perustelu

Jos tämä vaatimus on kattava ja ehdoton, se voi vaikeuttaa huomattavasi tällaisilla alueilla 
toimivien viljelijöiden maataloustoimintaa. Toimenpiteiden kohdentamiseksi herkimmille 
lohkoille, tähän vaatimukseen olisi lisättävä sanat ”herkimmillä lohkoilla”.

Tarkistus 1721
Stanislav Polčák

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 6 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maanmuokkauksen hallinnointi maaperän 
köyhtymisvaaran pienentämiseksi
maaperän kaltevuus huomioiden

Maanmuokkauksen hallinnointi maaperän 
köyhtymisen ehkäisemiseksi maaperän 
kaltevuus huomioiden ja maaperän 
vedensitomiskyvyn varmistamiseksi

Or. en

Tarkistus 1722
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 6 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maanmuokkauksen hallinnointi 
maaperän köyhtymisvaaran 
pienentämiseksi maaperän kaltevuus 
huomioiden

Maaperän köyhtymisvaaran 
pienentäminen sopivalla 
maanmuokkauksella; jos maaperässä 
ilmenee olennaista hoidosta johtuvaa 
eroosiota, viljelijän on todistettava, että 
hän on toteuttanut sopivia toimenpiteitä
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Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1723
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 6 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maanmuokkauksen hallinnointi maaperän 
köyhtymisvaaran pienentämiseksi 
maaperän kaltevuus huomioiden

Maanmuokkauksen hallinnointi maaperän 
orgaanisen aineksen vähenemisen ja
maaperän köyhtymisvaaran 
pienentämiseksi maaperän kaltevuus 
huomioiden

Or. en

Tarkistus 1724
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 6 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maanhoidon vähimmäistaso kulloisenkin 
paikan olosuhteiden mukaan eroosion 
rajoittamiseksi

Maanhoidon vähimmäistaso kulloisenkin 
paikan olosuhteiden mukaan eroosion 
rajoittamiseksi ja hiilivarastojen 
säilyttämiseksi

Or. en

Tarkistus 1725
Stanislav Polčák

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – GAEC 6 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maanhoidon vähimmäistaso kulloisenkin 
paikan olosuhteiden mukaan eroosion 
rajoittamiseksi

Maanhoidon vähimmäistasoon liittyvät 
vaatimukset liittyen maaperän 
vedensitomiskykyyn kuivuuden ja
kulloisenkin paikan olosuhteiden mukaan

Or. en

Tarkistus 1726
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 6 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maanhoidon vähimmäistaso kulloisenkin 
paikan olosuhteiden mukaan eroosion 
rajoittamiseksi 

Maanhoidon vähimmäistaso kulloisenkin 
paikan olosuhteiden mukaan eroosion 
rajoittamiseksi ja hiilivarastojen 
lisäämiseksi ja säilyttämiseksi

Or. en

Tarkistus 1727
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina

Maata ei jätetä paljaaksi

Or. en
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Perustelu

Ottaen huomioon äkillisten tulvien ja äärimmäisten sääilmiöiden riski maata ei pitäisi jättää 
paljaaksi maanmuokkausta lukuun ottamatta.

Tarkistus 1728
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina
aikoina

Maata ei jätetä paljaaksi vaativina aikoina 
ja sitä hoidetaan niin, että vältetään 
biologisen monimuotoisuuden 
heikkeneminen

Or. en

Perustelu

Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tapauksiin, joissa pölyttäjiä kiinnostavien 
kasvien/lajikkeiden peitekasveja istutetaan alueille, joilla aikaisemmin oli kasveja, joita 
käsiteltiin pysyvillä tai systeemisillä yhdisteillä (Simon-Delso ym., 2017). Tämän lisäksi olisi 
arvioitava loppusyksystä tai alkutalvesta tapahtuvan mehiläisiä houkuttelevien viljelykasvien
massakukinnan vaikutusta maatalouden biologiseen monimuotoisuuden ennen toimenpiteen 
toteuttamista joillakin Euroopan alueilla. Tulosten perusteella jäsenvaltiot voisivat suositella 
mehiläisiä kiinnostavien kerääjä-/peittokasvien kukkimisen välttämistä.

Tarkistus 1729
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina 

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina lukuun ottamatta rehukasvien 
laiduntamista paikan päällä ja 
täydentävää ruokintaa, jolla tuetaan 
ympärivuotisia laiduntamisjärjestelmiä
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Or. en

Tarkistus 1730
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina

Jäsenvaltioiden vaihtoehtona, maan
paljaaksi jättämisen välttäminen 
herkimmillä lohkoilla vaativimpina 
aikoina

Or. en

Perustelu

Ilmaisu ”maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina aikoina” voisi merkitä paljaan maan kieltämistä 
kokonaan. Tällainen vaatimus olisi äärimmäisen tiukka. Se rajoittaisi maatalouskäytäntöjä 
joissakin jäsenvaltioissa enemmän kuin toisissa, minkä vuoksi vaatimuksen olisi oltava 
jäsenvaltioille vapaaehtoinen. Tällaiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin toisen pilarin 
toimenpiteiden kautta.

Tarkistus 1731
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina ja sitä hoidetaan niin, että 
vältetään biologisen monimuotoisuuden 
heikkeneminen

Or. en
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Perustelu

Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tapauksiin, joissa pölyttäjiä houkuttelevia 
kasvien/lajikkeiden peitekasveja istutetaan alueille, joilla aikaisemmin oli kasveja, joita 
käsiteltiin pysyvillä tai systeemisillä yhdisteillä (Simon-Delso ym., 2017). Tämän lisäksi olisi 
arvioitava loppusyksystä tai alkutalvesta tapahtuvan mehiläisiä houkuttelevien viljelykasvien 
massakukinnan vaikutusta maatalouden biologiseen monimuotoisuuden ennen toimenpiteen 
toteuttamista joillakin Euroopan alueilla. Tulosten perusteella jäsenvaltiot voisivat suositella 
mehiläisiä kiinnostavien kerääjä-/peittokasvien kukkimisen välttämistä.

Tarkistus 1732
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maaperän suojelu talvella Maaperän suojelu talvella 

Maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden suojelu

Or. en

Perustelu

Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tapauksiin, joissa pölyttäjiä kiinnostavien 
kasvien/lajikkeiden peitekasveja istutetaan alueille, joilla aikaisemmin oli kasveja, joita 
käsiteltiin pysyvillä tai systeemisillä yhdisteillä (Simon-Delso ym., 2017). Tämän lisäksi olisi 
arvioitava loppusyksystä tai alkutalvesta tapahtuvan mehiläisiä houkuttelevien viljelykasvien 
massakukinnan vaikutusta maatalouden biologiseen monimuotoisuuden ennen toimenpiteen 
toteuttamista joillakin Euroopan alueilla. Tulosten perusteella jäsenvaltiot voisivat suositella 
mehiläisiä kiinnostavien kerääjä-/peittokasvien kukkimisen välttämistä.

Tarkistus 1733
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite
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Komission teksti Tarkistus

Maaperän suojelu talvella Maaperän suojelu talvella

Maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden suojelu

Or. en

Perustelu

Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tapauksiin, joissa pölyttäjiä houkuttelevia 
kasvien/lajikkeiden peitekasveja istutetaan alueille, joilla aikaisemmin oli kasveja, joita 
käsiteltiin pysyvillä tai systeemisillä yhdisteillä (Simon-Delso ym., 2017). Tämän lisäksi olisi 
arvioitava loppusyksystä tai alkutalvesta tapahtuvan mehiläisiä houkuttelevien viljelykasvien 
massakukinnan vaikutusta maatalouden biologiseen monimuotoisuuden ennen toimenpiteen 
toteuttamista joillakin Euroopan alueilla. Tulosten perusteella jäsenvaltiot voisivat suositella 
mehiläisiä kiinnostavien kerääjä-/peittokasvien kukkimisen välttämistä.

Tarkistus 1734
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina

Peltoalojen osalta maata ei jätetä paljaaksi 
yli kolmen peräkkäisen viikon ajaksi 
maanmuokkauksen ja kylvön välissä ja 
pysyvien viljelykasvien osalta sitä ei jätetä 
paljaaksi yli kolmen viikon ajaksi

Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1735
Luke Ming Flanagan
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina lukuun ottamatta rehukasvien 
laiduntamista paikan päällä ja 
täydentävää ruokintaa, jolla tuetaan 
ympärivuotisia laiduntamisjärjestelmiä

Or. en

Tarkistus 1736
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maaperän suojelu talvella Maaperän suojelu talvella samalla kun 
sallitaan perinteiset käytännöt

Or. en

Tarkistus 1737
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maaperän suojelu talvella Maaperän suojelu talvella samalla kun 
sallitaan perinteiset käytännöt

Or. en
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Tarkistus 1738
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maaperän suojelu talvella Maaperän fyysinen suojelu eroosiolta, 
maaperäeliöstön säilyttäminen

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon äkillisten tulvien ja äärimmäisten sääilmiöiden riski maata ei pitäisi jättää 
paljaaksi maanmuokkausta lukuun ottamatta; juuret sitovat maaperää. Tämän lisäksi pahinta 
maaperälle on kasvillisuuden puute, koska se näännyttää maaperän hyödyllisen eliöstön, joka 
rakentaa ruokamultakerroksen: esimerkiksi mikrobiyhteisöt, jotka luovat 
ruokamultakerroksen (maatumisen avulla) tarvitsevat orgaanista ainesta ja elävien kasvien 
juurista tihkuvia aineita.

Tarkistus 1739
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Viljelykierto Vähintään neljän vuoden viljelykierto 
palkokasvien avulla kaikilla peltoaloilla

Or. en

Perustelu

Tämä auttaa vähentämään riippuvuutta soijan tuonnista ja siten pysäyttämään metsäkadon, 
maankaappauksen ja ihmisoikeusloukkaukset globaalissa etelässä.

Tarkistus 1740
Merja Kyllönen
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Viljelykierto Vähintään neljän vuoden viljelykierto

Or. en

Perustelu

Viljelykierto vähentää pysyvyyden tai systeemisyyden takia maaperään jääneitä torjunta-
ainejäämiä (esimerkiksi Simon-Delso ym., 2017).

Tarkistus 1741
Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Viljelykierto Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1742
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Viljelykierto Vähintään neljän vuoden viljelykierto 
niin, että vähintään yksi kasveista on 
palkokasvi, kaikilla peltoaloilla
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Or. en

Perustelu

On aika toteuttaa erityistoimenpiteitä valkuaiskasvien tuotannon lisäämiseksi. Se voidaan 
toteuttaa ottamalla käyttöön velvollisuus sisällyttää vähintään yksi palkokasvi viljelijän 
viljelykiertoon. Toisaalta on tieteellisesti todistettu, että viljelykierto vähentää pysyvyyden tai 
systeemisyyden takia maaperään jääneitä torjunta-ainejäämiä (esimerkiksi Simon-Delso ym., 
2017).

Tarkistus 1743
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maaperän potentiaalin säilyttäminen Maaperän potentiaalin säilyttäminen

Tuholaisten lisääntymisjaksojen 
katkaiseminen 

Tuholaisten aiheuttamille tuhoille 
altistumisen vähentäminen

Typen sitominen 

Rehun käyttö

Or. en

Perustelu

Viljelykierto vähentää pysyvyyden tai systeemisyyden takia maaperään jääneitä torjunta-
ainejäämiä (esimerkiksi Simon-Delso ym., 2017).

Tarkistus 1744
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite
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Komission teksti Tarkistus

Maaperän potentiaalin säilyttäminen Maaperän potentiaalin säilyttäminen

Tuholaisten lisääntymisjaksojen 
katkaiseminen

Tuholaisten aiheuttamille tuhoille 
altistumisen vähentäminen

Typen sitominen

Rehun käyttö

Or. en

Perustelu

On aika toteuttaa erityistoimenpiteitä valkuaiskasvien tuotannon lisäämiseksi. Se voidaan 
toteuttaa ottamalla käyttöön velvollisuus sisällyttää vähintään yksi palkokasvi viljelijän 
viljelykiertoon. Toisaalta on tieteellisesti todistettu, että viljelykierto vähentää pysyvyyden tai 
systeemisyyden takia maaperään jääneitä torjunta-ainejäämiä (esimerkiksi Simon-Delso ym., 
2017).

Tarkistus 1745
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Viljelykierto Viljelykierto tarkoittaa käytäntöä, jossa 
pellolle viljellään yksivuotisia kasveja 
tietyn mallin mukaan tai tietyssä 
viljelyvuosittain vaihtuvassa 
järjestyksessä, niin että samaa lajia ei 
viljellä tauotta samalla pellolla, mukaan 
lukien suojaistutukset ja kerääjäkasvit.
Käytäntö, joka käsittää 
heinäkasviseoksien kylvön väliaikaiselle 
nurmelle, voidaan lukea osaksi 
viljelykiertoa, joka ei täytä kahta 
vaatimuksista

Or. de
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Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1746
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Viljelykierto Viljelykierto tai muut käytännöt, joilla on 
vastaava tavoite, kuten viljelyn 
monipuolistaminen

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi valittava viljelykierto tai muut käytännöt, joilla on vastaava tavoite, kuten 
viljelyn monipuolistaminen. Viljelykierto koskee yleensä useaa vuotta, mikä tekee siitä vaikean 
hallita, koska viljelylohkojen sijainnit vaihtelevat joka vuosi. Tämän lisäksi jotkut lohkot on 
vuokrattu, ja niitä viljelevä henkilö voi vaihtua, mikä vaikeuttaa hallintaa entisestään.

Tarkistus 1747
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Viljelykierto Viljelyn monipuolistaminen

Or. fr

Tarkistus 1748
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – GAEC 8 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maaperän potentiaalin säilyttäminen Maaperän potentiaalin säilyttäminen
(monokulttuurien välttäminen, 
tuholaisten aiheuttamille tuhoille 
altistumisen vähentäminen), 
maaperäeliöstön ja typen sitomisen 
lisääminen maan viljavuuden 
parantamiseksi, tuholaisten 
lisääntymisjaksojen katkaiseminen

Or. en

Perustelu

Näin viljelykierrosta palkokasvien kanssa saadaan kaikki win-win-win-viljelyhyödyt. Sen 
lisäksi palkokasvit tuottavat ruokaa ja rehua.

Tarkistus 1749
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 a (uusi) – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Oxo-hajoavien muovien käyttökielto 
maatalouskalvoissa

Or. en

Perustelu

Tarkistusta ehdotetaan siinä tapauksessa, että edellinen ei johda lakisääteisten 
hoitovaatimusten mahdollisuuteen (eli jos kertakäyttömuoveja koskeva lainsäädäntö ei johda
oxo-hajoavien muovien kieltoon).

Tarkistus 1750
Susanne Melior
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 3 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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

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

3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohta, 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 2 kohta, 
4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta, 5 artiklan a, b ja 
d alakohta

Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1751
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 3 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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

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

3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohta, 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohta, 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta, 
9 artiklan 1 kohdan a alakohta

Or. en

Tarkistus 1752
Susanne Melior
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 4 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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):

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 2 artikla, 3 artiklan 3 kohta, 6 artiklan 1 ja 
2 kohta, 12 artiklan 1 kohta, 13 artiklan 
1 kohta

Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1753
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 4 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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):

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 2 artiklan 3 kohta ja 6 artiklan 1 ja 2 kohta

Or. en

Tarkistus 1754
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – GAEC 9 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

 Sellaisen maatalousmaan 
vähimmäisosuus, jota käytetään muuna 
kuin tuottavana kohteena tai alueena 

 Sellaisen maatalousmaan 
vähimmäisosuus, jota käytetään muuna 
kuin tuottavana kohteena tai alueena 
maatalouskemikaaleja käyttämättä

 Maisemapiirteiden säilyttäminen  Maisemapiirteiden säilyttäminen

 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 
lintujen pesimäaikana 

 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 
lintujen pesimäaikana 

 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 
haitallisten vieraskasvilajien 
torjumiseksi

 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 
haitallisten vieraskasvilajien 
torjumiseksi

 Toimenpiteet maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja 
lisäämiseksi

Or. en

Perustelu

To reduce pesticide dependency and boost pollination, it is important to build up functional 
biodiversity. By boosting beneficial species (pollinators, predators of pests), landscape 
features, buffer strips, etc which are in sensu strictu “non-productive” actually boost overall 
yield of the whole system: +11% in wheat, +26% in peas and +32% in carrots (Wäckers, van 
Rijn, 2012); table 2, pg 13. EIP-AGRI Focus Group: Benefits of landscape features for arable 
crop production, 2016.

Reference:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-
areas_final-report_en.pdf

Tarkistus 1755
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

 Sellaisen maatalousmaan  Sellaisen maatalousmaan 10 prosentin
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vähimmäisosuus, jota käytetään muuna 
kuin tuottavana kohteena tai alueena 

vähimmäisosuus, jota käytetään muuna 
kuin tuottavana kohteena tai alueena, 
jossa ei käytetä maatalouskemikaaleja

 Maisemapiirteiden säilyttäminen  Maisemapiirteiden säilyttäminen

 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 
lintujen pesimäaikana 

 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 
lintujen pesimäaikana 

 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 
haitallisten vieraskasvilajien 
torjumiseksi

 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 
haitallisten vieraskasvilajien 
torjumiseksi

Or. en

Perustelu

10 prosentin luonnonvarainen kasvillisuus olisi hyvä perustaso biologisen monimuotoisuuden 
tukemiseksi ja vesien suojelemiseksi.

Tarkistus 1756
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

 Sellaisen maatalousmaan 
vähimmäisosuus, jota käytetään muuna 
kuin tuottavana kohteena tai alueena

 Sellaisen maatalousmaan 
vähimmäisosuus, jota käytetään muuna 
kuin tuottavana kohteena tai jota 
käytetään alueena, jolla ei käytetä 
kemikaaleja, on seitsemän prosenttia

 Maisemapiirteiden säilyttäminen  Maisemapiirteiden säilyttäminen

 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 
lintujen pesimäaikana 

 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 
lintujen pesimäaikana 

 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 
haitallisten vieraskasvilajien 
torjumiseksi

 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 
haitallisten vieraskasvilajien 
torjumiseksi

  Kukinta-alueiden perustaminen

Or. de
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Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1757
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Sellaisen maatalousmaan vähimmäisosuus, 
jota käytetään muuna kuin tuottavana
kohteena tai alueena 

Sellaisen maatalousmaan vähimmäisosuus, 
jota käytetään biologisesti 
monimuotoisena kohteena tai alueena tai 
jolla on vesikohteita, lampia ja puroja

Or. en

Tarkistus 1758
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

 Sellaisen maatalousmaan 
vähimmäisosuus, jota käytetään 
muuna kuin tuottavana kohteena tai 
alueena

 Sellaisen maatalousmaan 
vähimmäisosuus, jota käytetään 
biologisesti monimuotoisena kohteena 
tai alueena, mukaan lukien lammet ja 
purot

 Maisemapiirteiden säilyttäminen  Maisemapiirteiden säilyttäminen

 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 
lintujen pesimäaikana 

 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 
lintujen pesimäaikana 

 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 
haitallisten vieraskasvilajien 
torjumiseksi

Or. en
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Tarkistus 1759
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

 Sellaisen maatalousmaan
vähimmäisosuus, jota käytetään 
muuna kuin tuottavana kohteena tai 
alueena

 Ekologisen alan vähimmäisosuus 
tarkoituksenmukaisimmilla alueilla

Or. en

Perustelu

Vaatimukseen voitaisiin lisätä ilmaisu ”tarkoituksenmukaisimmilla alueilla”, niin että voitaisiin 
jatkaa tällä hetkellä viherryttämistuen piiriin kuuluviin ekologisiin aloihin sisältyvien 
poikkeusten, kuten metsäpoikkeuksen, soveltamista. Tässä olisi parempi käyttää nykyistä termiä 
”ekologinen ala”.

Tarkistus 1760
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

 Sellaisen maatalousmaan 
vähimmäisosuus, jota käytetään
muuna kuin tuottavana kohteena tai 
alueena

 Sellaisen maatalousmaan 
vähimmäisosuus, jonka jäsenvaltio on 
määritellyt ja osoittanut tuottavaksi 
kohteeksi, muuksi kuin tuottavaksi 
kohteeksi tai luonnon 
monimuotoisuuden kannalta 
tärkeäksi alueeksi

 Maisemapiirteiden säilyttäminen  Maisemapiirteiden säilyttäminen

 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 
lintujen pesimäaikana 

 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 
lintujen pesimäaikana 

 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 
haitallisten vieraskasvilajien 
torjumiseksi

 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 
haitallisten vieraskasvilajien 
torjumiseksi
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Or. pl

Perustelu

Mikäli maatalousmaan vähimmäisosuutta koskeva velvoite rajataan koskemaan ainoastaan 
muuna kuin tuottavana kohteena käytettäviä alueita, viljelijät joutuvat poistamaan maata 
tuotannosta. Sekä tuottavana että muuna kuin tuottavana kohteena käytettävät alueet voivat 
osaltaan parantaa luonnon monimuotoisuuden suojelua. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
määritellä näihin tarkoituksiin osoitettavan maan vähimmäisosuus.

Tarkistus 1761
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Muiden kuin tuottavien kohteiden ja 
alueiden hoito luonnon monimuotoisuuden 
parantamiseksi maatiloilla

Muiden kuin tuottavien kohteiden ja 
alueiden hoito luonnon monimuotoisuuden 
parantamiseksi maatiloilla, erityisesti 
toiminnallisen biologisen 
monimuotoisuuden ja hyödyllisten lajien 
lisääminen

Or. en

Perustelu

Niin kutsutut ”muut kuin tuottavat alueet” mahdollistavat biologiseen monimuotoisuuteen, 
kuten pölytykseen tai ravinteiden kierrätykseen, perustuvien tuotantopanosten 
(ekosysteemipalvelujen) kehittämisen.

Tarkistus 1762
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite
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Komission teksti Tarkistus

Muiden kuin tuottavien kohteiden ja 
alueiden hoito luonnon monimuotoisuuden 
parantamiseksi maatiloilla 

Muiden kuin tuottavien kohteiden ja 
alueiden hoito luonnon monimuotoisuuden 
parantamiseksi maatiloilla, erityisesti 
toiminnallisen biologisen 
monimuotoisuuden ja hyödyllisten lajien 
lisääminen

Or. en

Perustelu

10 prosentin luonnonvarainen kasvillisuus olisi hyvä perustaso biologisen monimuotoisuuden 
tukemiseksi ja vesien suojelemiseksi.

Tarkistus 1763
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Muiden kuin tuottavien kohteiden ja 
alueiden hoito luonnon monimuotoisuuden 
parantamiseksi maatiloilla

Kohteiden ja alueiden hoito luonnon 
monimuotoisuuden parantamiseksi 
maatiloilla

Or. en

Tarkistus 1764
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Muiden kuin tuottavien kohteiden ja 
alueiden hoito luonnon monimuotoisuuden 
parantamiseksi maatiloilla

Kohteiden ja alueiden hoito luonnon 
monimuotoisuuden parantamiseksi 
maatiloilla
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Or. en

Tarkistus 1765
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Muiden kuin tuottavien kohteiden ja 
alueiden hoito luonnon monimuotoisuuden 
parantamiseksi maatiloilla

Muiden kuin tuottavien kohteiden ja 
alueiden hoito luonnon monimuotoisuuden 
parantamiseksi maatiloilla, mukaan lukien 
toiminnallinen biologinen 
monimuotoisuus ja hyödylliset lajit

Or. en

Perustelu

Toiminnallisen biologisen monimuotoisuuden, kuten pölyttäjien ja tuholaisten saalistajien, 
lisääminen auttaa varmistamaan luonnon prosesseihin perustuvan pitkän aikavälin 
hedelmällisyyden ja tuottavuuden.

Tarkistus 1766
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 10 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

 Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä 
Natura 2000 -alueilla

 Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä 
Natura 2000 -alueilla paitsi silloin, kun 
jäsenvaltio voi todistaa, että kiellosta 
poikkeaminen on tarpeellista kyseisen 
alueen säilyttämistä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi

Or. de
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Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1767
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 10 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä Natura 
2000 -alueilla

Jäsenvaltioiden vaihtoehtona, kielto ottaa 
pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä Natura 
2000 -alueilla

Or. en

Perustelu

Pysyvää nurmea koskevat säännöt ovat ongelmallisia joissakin jäsenvaltioissa. Tällaisia 
tavoitteita voitaisiin tukea paremmin toisen pilarin kautta. ”Yksi sopii kaikille” -periaate ei 
ole tehokas ja voi vaikuttaa ilmastoon ja ympäristöön jopa kielteisesti jäsenvaltioissa, joissa 
pysyvä nurmi on harvinaista maatalouden harjoittamisolosuhteiden vuoksi.

Tarkistus 1768
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 10 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä
Natura 2000 -alueilla 

Pysyvien nurmien kyntäminen on toimi, 
johon vaaditaan hallintoviranomaisen 
suostumus Natura 2000 -alueilla

Or. en
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Tarkistus 1769
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 10 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä Natura 
2000 -alueilla

Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä 
ympäristön kannalta herkillä alueilla
Natura 2000 -alueilla

Or. pl

Perustelu

Normia ei pitäisi soveltaa kaikkiin Natura 2000 -alueiden pysyviin nurmiin vaan 
soveltaminen olisi rajattava alueisiin, joilla esiintyy suojeltuja luontotyyppejä ja lajeja. 
Kaikki Natura 2000 -alueiden pysyvät nurmet kattava kielto saattaa olla liian rajoittava, kun 
otetaan huomioon, että kaikkien pysyvien nurmien osalta ei ole lintu- ja 
luontotyyppidirektiivien säännösten perusteella osoitettu tarvetta suojella luontotyyppejä tai 
lintuja.

Tarkistus 1770
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 10 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä
Natura 2000 -alueilla

Pysyvien nurmien kyntäminen Natura 
2000 -alueilla on toimi, johon vaaditaan 
jäsenvaltion hallintoviranomaisen 
suostumus

Or. en

Tarkistus 1771
Schreijer-Pierik
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 10 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä 
Natura 2000 -alueilla

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kuten Euroopan parlamentin edustajat ovat useasti korostaneet, kyntökielto uhkaa monien 
perheviljelmien tulevaisuutta ja niiden ”kotiviljelmiä” monilla Natura 2000 -alueilla, eikä 
Euroopan komissio ole vielä tarjonnut riittävää joustavuutta eikä mitään ratkaisua 
ongelmaan, esimerkiksi Alankomaissa. Ehdottaessaan kaikkia pysyviä nurmia koskevan 
kyntökiellon uusimista jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti ja komissio tekevät saman virheen 
kuin toimielimet tekivät asetuksen (EU) N:o 1307/2013 45 artiklassa.

Tarkistus 1772
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 10 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Luontotyyppien ja lajien suojelu Luontotyyppien ja lajien suojelu, hiilinielu

Or. en

Tarkistus 1773
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 6 a (uusi) – Vaatimuksen sisältämä päätavoite
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Komission teksti Tarkistus

Asetus [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2018/XXX 
eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY 
107 ja 108 artiklan kumoamisesta]

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy samaan säädökseen, joka julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Tarkistus 1774
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 7 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivi 2008/71/EY, annettu 
15 päivänä heinäkuuta 2008, sikojen 
tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (EUVL 
L 213, 8.8.2005, s. 31): 

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 3, 4 ja 5 artikla 

Tämä lakisääteinen hoitovaatimus on 
vaihtoehto jäsenvaltioille, joissa 
sovelletaan tuotantosidonnaista 
eläintukea ja eläimiin liittyvää 
maaseudun kehittämistukea.

Or. en

Perustelu

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa 
myös vähennyksiä tuotantosidonnaiseen tukeen ja eläimiin liittyvään maaseudun 
kehittämistukeen. Viljelijöiden on vaikea ymmärtää tällaisia kaksinkertaisia seuraamuksia, ja ne 
voitaisiin välttää vapauttamalla lakisääteiset hoitovaatimukset 7–9 ehdollisuudesta ainakin niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan tuotantosidonnaista eläintukea ja eläimiin liittyvää maaseudun 
kehittämistukea, kuten eläinten hyvinvointia edistävää tukea.
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Tarkistus 1775
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 8 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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):

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 4 ja 7 artikla

Tämä lakisääteinen hoitovaatimus on 
vaihtoehto jäsenvaltioille, joissa 
sovelletaan tuotantosidonnaista 
eläintukea ja eläimiin liittyvää 
maaseudun kehittämistukea.

Or. en

Perustelu

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa 
myös vähennyksiä tuotantosidonnaiseen tukeen ja eläimiin liittyvään maaseudun 
kehittämistukeen. Viljelijöiden on vaikea ymmärtää tällaisia kaksinkertaisia seuraamuksia, ja ne 
voitaisiin välttää vapauttamalla lakisääteiset hoitovaatimukset 7–9 ehdollisuudesta ainakin niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan tuotantosidonnaista eläintukea ja eläimiin liittyvää maaseudun 
kehittämistukea, kuten eläinten hyvinvointia edistävää tukea.

Tarkistus 1776
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 11 – Vaatimus



AM\1175106FI.docx 121/139 PE632.119v03-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2016, tarttuvista 
eläintaudeista (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 
1)

Poistetaan.

18 artiklan 1 kohta vain suu- ja 
sorkkataudin, sian vesikulaaritaudin ja 
sinikielitaudin osalta.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Tämä lakisääteinen hoitovaatimus on poistettu täydentävistä ehdoista edellisen uudistuksen 
yhteydessä, eikä sitä pitäisi sisällyttää ehdollisuuteen uudelleen.

Tarkistus 1777
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 12 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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):

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 55 artiklan ensimmäinen ja toinen virke

67 artikla

Or. en

Perustelu

Article 67 of the Regulation 1107/2009: “Professional users of plant protection products 
shall, for at least 3 years, keep records of the plant protection products they use, containing 
the name of the plant protection product, the time and the dose of application, the area and 
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the crop where the plant protection product was used. They shall make the relevant 
information contained in these records available to the competent authority on request. Third 
parties such as the drinking water industry, retailers or residents, may request access to this 
information by addressing the competent authority.” Moving towards a results-based CAP, 
including better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on 
farmers’ use of plant protection products. By introducing Article 67 in the enhanced 
conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers across the 
EU, which is important in a common policy.

Tarkistus 1778
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 12 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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):

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 55 artiklan ensimmäinen ja toinen virke

67 artiklan 1 kohdan toinen, kolmas ja 
neljäs virke

Sen on myös oltava direktiivin 
2009/128/EY säännösten ja erityisesti 
kyseisen direktiivin viimeistään 
tammikuusta 2014 sovellettavassa 
14 artiklassa ja liitteessä III tarkoitettujen 
integroidun torjunnan yleisten 
periaatteiden mukaista.

Or. en

Perustelu

The implementation of the principles of Integrated Pest Management (Article 14 of Directive 
128/2009, Sustainable Use Directive (SUD) is compulsory since 2014. It is therefore vital to 
include these in enhanced conditionality, given that (1) not only are they a legal obligation 
for all professional users of plant protection products, but also (2) it is a practice that can 



AM\1175106FI.docx 123/139 PE632.119v03-00

FI

strongly contribute to meet both general and specific objectives set out in the CAP, mainly 
those linked with protecting biodiversity. Moving towards a results-based CAP, including 
better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on farmers’ use 
of plant protection products. By introducing Article 67 of Regulation 1107/2009 in the 
enhanced conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers 
across the EU, which is important in a common policy.

Tarkistus 1779
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 12 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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):

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 55 ja 67 artikla

Or. en

Perustelu

Asetuksen 1107/2009 55 artiklan toinen kohta koskee integroitua torjuntaa, joka voi vähentää 
torjunta-aineiden käyttöä 30–60 prosentilla pienentämättä satoja (Jacquet ym., 2011; 
Lechenet ym., 2017). Asetuksen 1107/2009 67 artiklan mukaan torjunta-aineiden käytöstä on 
pidettävä kirjaa, jota kaikkien supermarkettien kanssa sopimuksen tehneiden viljelijöiden on jo 
nyt pidettävä osana laadunvarmistusta. Jäsenvaltiot voisivat yksinkertaisesti tarkastaa kyseiset 
tiedot vaatimuksen noudattamisen valvomiseksi.

Tarkistus 1780
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 13 – Vaatimus
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Komission teksti Tarkistus

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):

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 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

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.

13 artiklan 1 ja 3 kohta torjunta-aineiden 
käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten 
hävittämisen osalta

14 artiklan 1, 2 ja 5 kohta integroidun 
torjunnan osalta.

Or. de

Perustelu

Ehdollisuuden parantaminen.

Tarkistus 1781
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 13 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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):

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 5 artiklan 2 kohta ja 8 artiklan 1–5 kohta

12 artikla torjunta-aineiden käyttöä 
vesipuitedirektiivin ja Natura 2000 -

12 artikla torjunta-aineiden käyttöä 
vesipuitedirektiivin ja Natura 2000 -
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ohjelmaa koskevan lainsäädännön 
perusteella määritellyillä suojelualueilla 
koskevien rajoitusten osalta

ohjelmaa koskevan lainsäädännön 
perusteella määritellyillä suojelualueilla 
koskevien rajoitusten osalta

13 artiklan 1 ja 3 kohta torjunta-aineiden 
käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten 
hävittämisen osalta.

13 artiklan 1 ja 3 kohta torjunta-aineiden 
käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten 
hävittämisen osalta.

14 artikla, integroidun tuholaisten 
torjunnan kahdeksan periaatteen 
noudattaminen

Or. en

Perustelu

Integroidun tuholaisten torjunnan periaatteiden täytäntöönpano (direktiivin 128/2009 
14 artikla) on ollut pakollista vuodesta 2014. Siksi ne on sisällytettävä tehostettuun 
ehdollisuuteen ottaen huomioon, että 1) ne ovat kaikkia kasvinsuojeluaineiden ammattimaisia 
käyttäjiä koskeva oikeudellinen velvollisuus mutta myös 2) käytäntö, jolla voidaan edistää 
huomattavasti YMP:n yleisten ja erityisten tavoitteiden, lähinnä biologisen 
monimuotoisuuden suojelua koskevien tavoitteiden, saavuttamista.

Tarkistus 1782
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 13 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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):

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 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

12 artikla torjunta-aineiden käyttöä 
vesipuitedirektiivin ja Natura 2000 -
ohjelmaa koskevan lainsäädännön 
perusteella määritellyillä suojelualueilla 
koskevien rajoitusten osalta
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13 artiklan 1 ja 3 kohta torjunta-aineiden 
käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten 
hävittämisen osalta.

13 artiklan 1 ja 3 kohta torjunta-aineiden 
käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten 
hävittämisen osalta.

14 artikla, integroidun tuholaisten 
torjunnan kahdeksan periaatteen 
noudattaminen

Or. en

Perustelu

Integroidun tuholaisten torjunnan periaatteiden täytäntöönpano (direktiivin 128/2009 
14 artikla) on ollut pakollista vuodesta 2014. Siksi ne on sisällytettävä tehostettuun 
ehdollisuuteen ottaen huomioon, että 1) ne ovat kaikkia kasvinsuojeluaineiden ammattimaisia 
käyttäjiä koskeva oikeudellinen velvollisuus mutta myös 2) käytäntö, jolla voidaan edistää 
huomattavasti YMP:n yleisten ja erityisten tavoitteiden, lähinnä biologisen 
monimuotoisuuden suojelua koskevien tavoitteiden, saavuttamista.

Tarkistus 1783
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 13 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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):

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 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

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.

13 artiklan 1 ja 3 kohta torjunta-aineiden 
käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten 
hävittämisen osalta.
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14 artikla, integroidun tuholaisten 
torjunnan kahdeksan periaatteen 
noudattaminen

Or. en

Perustelu

Integroidun tuholaisten torjunnan periaatteiden täytäntöönpano (direktiivin 128/2009 
14 artikla) on ollut pakollista vuodesta 2014. Siksi ne on sisällytettävä tehostettuun 
ehdollisuuteen ottaen huomioon, että 1) ne ovat kaikkia kasvinsuojeluaineiden ammattimaisia 
käyttäjiä koskeva oikeudellinen velvollisuus mutta myös 2) käytäntö, jolla voidaan edistää 
huomattavasti YMP:n yleisten ja erityisten tavoitteiden, lähinnä biologisen 
monimuotoisuuden suojelua koskevien tavoitteiden, saavuttamista.

Tarkistus 1784
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 13 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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): 

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 5 artikla

8 artiklan 1–5 kohta

9 artiklan 1 kohta lentolevityksestä

11 artikla vesiympäristön ja juomaveden 
suojelemisesta

12 artikla torjunta-aineiden käyttöä 
vesipuitedirektiivin ja Natura 2000 -
ohjelmaa koskevan lainsäädännön 
perusteella määritellyillä suojelualueilla 
koskevien rajoitusten osalta

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 13 artiklan 1 ja 3 kohta torjunta-aineiden 
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käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten 
hävittämisen osalta.

käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten 
hävittämisen osalta. 

14 artikla, integroidun tuholaisten 
torjunnan kahdeksan periaatteen 
noudattaminen

Or. en

Perustelu

Integroitua torjunta, joka voi vähentää torjunta-aineiden käyttöä 30–60 prosentilla 
pienentämättä satoja (Jacquet ym., 2011; Lechenet ym., 2017).

Tarkistus 1785
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 15 a (uusi) – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 
19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien
kanojen suojelun 
vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 
3.8.1999, s. 53).

3–6 artikla

Or. en

Tarkistus 1786
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 15 b (uusi) – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivi 2007/43/EY, annettu 
28 päivänä kesäkuuta 2007, 
lihantuotantoa varten pidettävien kanojen 
suojelua koskevista 
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vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 182, 
12.7.2007, s. 19);

3 artikla

Or. en

Tarkistus 1787
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 15 c (uusi) – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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 (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).

3 artikla

Or. en

Tarkistus 1788
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 15 d (uusi) – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 1789
Stefan Eck 

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 16 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

SMR 16 a Neuvoston asetus (EY) N:o 
1099/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 
2009, eläinten suojelusta lopetuksen 
yhteydessä (kun eläimiä teurastetaan 
tilalla) 

SMR 16 b Neuvoston direktiivi 
2007/43/EY, annettu 28 päivänä 
kesäkuuta 2007, lihantuotantoa varten 
pidettävien kanojen suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 

SMR 16 c Neuvoston direktiivi 
1999/74/EY, annettu 19 päivänä 
heinäkuuta 1999, munivien kanojen 
suojelun vähimmäisvaatimuksista 

SMR 16 d Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 
9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista 
eläintaudeista (”eläinterveyssäännöstö”) 
(asetuksen on määrä tulla voimaan 
vuonna 2021)

SMR 16 e Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2016/1012, 
annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, 
puhdasrotuisten jalostuseläinten, 
risteytettyjen jalostussikojen ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, 
kaupassa ja unioniin tulossa 
sovellettavista jalostus- ja 
polveutumisedellytyksistä 
(”eläinjalostusasetus”) (asetuksen oli 
määrä tulla voimaan vuonna 2018) 

Or. en

Tarkistus 1790
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 16 a (uusi) – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston asetus N:o 1099/2009, annettu 
24 päivänä syyskuuta 2009, eläinten 
suojelusta lopetuksen yhteydessä

Or. sv

Tarkistus 1791
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 16 b (uusi) – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivi 2007/43/EY, annettu 
28 päivänä kesäkuuta 2007, 
lihantuotantoa varten pidettävien kanojen 
suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista

Or. sv

Tarkistus 1792
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 16 c (uusi) – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 
19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien 
kanojen suojelun 
vähimmäisvaatimuksista

Or. sv
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Tarkistus 1793
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 taulukko

Komission teksti

Kalenterivuo
si

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 ja 
sitä 
seuraavat 
vuodet

Belgia
485 603

954
485 603

954
485 603

954
485 603

954
485 603 9

54
485 603

954
485 603 9

54

Bulgaria
776 281

570
784 748

620
793 215

670
801 682

719
810 149 7

69
818 616

819
818 616 8

19

Tšekki
838 844

295
838 844

295
838 844

295
838 844

295
838 844 2

95
838 844

295
838 844 2

95

Tanska
846 124

520
846 124

520
846 124

520
846 124

520
846 124 5

20
846 124

520
846 124 5

20

Saksa
4 823 10

7 939
4 823 10

7 939
4 823 10

7 939
4 823 10

7 939
4 823 107

939
4 823 10

7 939
4 823 107

939

Viro
167 721

513
172 667

776
177 614

039
182 560

302
187 506 5

65
192 452

828
192 452 8

28

Irlanti
1 163 93

8 279
1 163 93

8 279
1 163 93

8 279
1 163 93

8 279
1 163 938

279
1 163 93

8 279
1 163 938

279

Kreikka
2 036 56

0 894
2 036 56

0 894
2 036 56

0 894
2 036 56

0 894
2 036 560

894
2 036 56

0 894
2 036 560

894

Espanja
4 768 73

6 743
4 775 89

8 870
4 783 06

0 997
4 790 22

3 124
4 797 385

252
4 804 54

7 379
4 804 547

379

Ranska
7 147 78

6 964
7 147 78

6 964
7 147 78

6 964
7 147 78

6 964
7 147 786

964
7 147 78

6 964
7 147 786

964

Kroatia
344 340

000
367 711

409
367 711

409
367 711

409
367 711 4

09
367 711

409
367 711 4

09

Italia
3 560 18

5 516
3 560 18

5 516
3 560 18

5 516
3 560 18

5 516
3 560 185

516
3 560 18

5 516
3 560 185

516

Kypros
46 750 0

94
46 750 0

94
46 750 0

94
46 750 0

94
46 750 09

4
46 750 0

94
46 750 09

4

Latvia
299 633

591
308 294

625
316 955

660
325 616

694
334 277 7

29
342 938

763
342 938 7

63

Liettua
510 820

241
524 732

238
538 644

234
552 556

230
566 468 2

27
580 380

223
580 380 2

23
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Luxemburg
32 131 0

19
32 131 0

19
32 131 0

19
32 131 0

19
32 131 01

9
32 131 0

19
32 131 01

9

Unkari
1 219 76

9 672
1 219 76

9 672
1 219 76

9 672
1 219 76

9 672
1 219 769

672
1 219 76

9 672
1 219 769

672

Malta
4 507 49

2
4 507 49

2
4 507 49

2
4 507 49

2
4 507 492 4 507 49

2
4 507 492

Alankomaat
703 870

373
703 870

373
703 870

373
703 870

373
703 870 3

73
703 870

373
703 870 3

73

Itävalta
664 819

537
664 819

537
664 819

537
664 819

537
664 819 5

37
664 819

537
664 819 5

37

Puola
2 972 97

7 807
3 003 57

4 280
3 034 17

0 753
3 064 76

7 227
3 095 363

700
3 125 96

0 174
3 125 960

174

Portugali
584 824

383
593 442

972
602 061

562
610 680

152
619 298 7

42
627 917

332
627 917 3

32

Romania
1 856 17

2 601
1 883 21

1 603
1 910 25

0 604
1 937 28

9 605
1 964 328

606
1 991 36

7 607
1 991 367

607

Slovenia
129 052

673
129 052

673
129 052

673
129 052

673
129 052 6

73
129 052

673
129 052 6

73

Slovakia
383 806

378
388 574

951
393 343

524
398 112

097
402 880 6

70
407 649

243
407 649 2

43

Suomi
505 999

667
507 783

955
509 568

242
511 352

530
513 136 8

17
514 921

104
514 921 1

04

Ruotsi
672 760

909
672 984

762
673 208

615
673 432

468
673 656 3

21
673 880

175
673 880 1

75

Tarkistus

Kalenterivuo
si

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 ja 
sitä 
seuraavat 
vuodet

Belgia X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Tšekki X X X X X X X

Tanska X X X X X X X

Saksa X X X X X X X

Viro X X X X X X X

Irlanti X X X X X X X

Kreikka X X X X X X X
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Espanja X X X X X X X

Ranska X X X X X X X

Kroatia X X X X X X X

Italia X X X X X X X

Kypros X X X X X X X

Latvia X X X X X X X

Liettua X X X X X X X

Luxemburg X X X X X X X

Unkari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Alankomaat X X X X X X X

Itävalta X X X X X X X

Puola X X X X X X X

Portugali X X X X X X X

Romania X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Suomi X X X X X X X

Ruotsi X X X X X X X

Or. pl

Perustelu

EU:n sisämarkkinoilla toimivien viljelijöiden on täytettävä samat, yhä tiukemmat 
tuotantovaatimukset. Siksi on välttämätöntä, että kirjavasta tilanteesta suorien tukien suhteen 
päästään eroon ja että suorien tukien määrä eri jäsenvaltioissa tasataan. Komission 
ehdottama suorien tukien tasoittamisaste pitäisi yllä perusteetonta epätasapainoa 
sisämarkkinoilla toimivien maataloustuottajien saamien tukien välillä. Määrät on siksi 
laskettava uudestaan.

Tarkistus 1794
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
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Liite VII – 1 taulukko

Komission teksti

Kalenterivuo
si

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 ja 
sitä 
seuraavat 
vuodet

Belgia
485 603 95

4
485 603 95

4
485 603 95

4
485 603 95

4
485 603 954 485 603 95

4
485 603 954

Bulgaria
773 771 95

5
782 239 00

5
790 706 05

5
799 173 10

4
807 640 154 816 107 20

4
816 107 204

Tšekki
838 844 29

5
838 844 29

5
838 844 29

5
838 844 29

5
838 844 295 838 844 29

5
838 844 295

Tanska
846 124 52

0
846 124 52

0
846 124 52

0
846 124 52

0
846 124 520 846 124 52

0
846 124 520

Saksa
4 823 107

939
4 823 107

939
4 823 107

939
4 823 107

939
4 823 107 93

9
4 823 107

939
4 823 107 93

9

Viro
167 721 51

3
172 667 77

6
177 614 03

9
182 560 30

2
187 506 565 192 452 82

8
192 452 828

Irlanti
1 163 938

279
1 163 938

279
1 163 938

279
1 163 938

279
1 163 938 27

9
1 163 938

279
1 163 938 27

9

Kreikka
1 856 028

894
1 856 028

894
1 856 028

894
1 856 028

894
1 856 028 89

4
1 856 028

894
1 856 028 89

4

Espanja
4 710 171

703
4 717 333

830
4 724 495

957
4 731 658

084
4 738 820 21

2
4 745 982

339
4 745 982 33

9

Ranska
7 147 786

964
7 147 786

964
7 147 786

964
7 147 786

964
7 147 786 96

4
7 147 786

964
7 147 786 96

4

Kroatia
344 340 00

0
367 711 40

9
367 711 40

9
367 711 40

9
367 711 409 367 711 40

9
367 711 409

Italia
3 560 185

516
3 560 185

516
3 560 185

516
3 560 185

516
3 560 185 51

6
3 560 185

516
3 560 185 51

6

Kypros 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Latvia
299 633 59

1
308 294 62

5
316 955 66

0
325 616 69

4
334 277 729 342 938 76

3
342 938 763

Liettua
510 820 24

1
524 732 23

8
538 644 23

4
552 556 23

0
566 468 227 580 380 22

3
580 380 223

Luxemburg 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Unkari
1 219 769

672
1 219 769

672
1 219 769

672
1 219 769

672
1 219 769 67

2
1 219 769

672
1 219 769 67

2

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492
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Alankomaat
703 870 37

3
703 870 37

3
703 870 37

3
703 870 37

3
703 870 373 703 870 37

3
703 870 373

Itävalta
664 819 53

7
664 819 53

7
664 819 53

7
664 819 53

7
664 819 537 664 819 53

7
664 819 537

Puola
2 972 977

807
3 003 574

280
3 034 170

753
3 064 767

227
3 095 363 70

0
3 125 960

174
3 125 960 17

4

Portugali
584 650 14

4
593 268 73

3
601 887 32

3
610 505 91

3
619 124 503 627 743 09

3
627 743 093

Romania
1 856 172

601
1 883 211

603
1 910 250

604
1 937 289

605
1 964 328 60

6
1 991 367

607
1 991 367 60

7

Slovenia
129 052 67

3
129 052 67

3
129 052 67

3
129 052 67

3
129 052 673 129 052 67

3
129 052 673

Slovakia
383 806 37

8
388 574 95

1
393 343 52

4
398 112 09

7
402 880 670 407 649 24

3
407 649 243

Suomi
505 999 66

7
507 783 95

5
509 568 24

2
511 352 53

0
513 136 817 514 921 10

4
514 921 104

Ruotsi
672 760 90

9
672 984 76

2
673 208 61

5
673 432 46

8
673 656 321 673 880 17

5
673 880 175

Tarkistus

Kalenterivuo
si

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 ja 
sitä 
seuraavat 
vuodet

Belgia X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Tšekki X X X X X X X

Tanska X X X X X X X

Saksa X X X X X X X

Viro X X X X X X X

Irlanti X X X X X X X

Kreikka X X X X X X X

Espanja X X X X X X X

Ranska X X X X X X X

Kroatia X X X X X X X

Italia X X X X X X X

Kypros X X X X X X X

Latvia X X X X X X X
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Liettua X X X X X X X

Luxemburg X X X X X X X

Unkari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Alankomaat X X X X X X X

Itävalta X X X X X X X

Puola X X X X X X X

Portugali X X X X X X X

Romania X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Suomi X X X X X X X

Ruotsi X X X X X X X

Or. pl

Perustelu

EU:n sisämarkkinoilla toimivien viljelijöiden on täytettävä samat, yhä tiukemmat 
tuotantovaatimukset. Siksi on välttämätöntä, että kirjavasta tilanteesta suorien tukien suhteen 
päästään eroon ja että suorien tukien määrä eri jäsenvaltioissa tasataan. Komission 
ehdottama suorien tukien tasoittamisaste pitäisi yllä perusteetonta epätasapainoa 
sisämarkkinoilla toimivien maataloustuottajien saamien tukien välillä. Määrät on siksi 
laskettava uudestaan.

Tarkistus 1795
Bas Eickhout

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, 
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97 JA 103 ARTIKLAN MUKAISESTI: 

– neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 
20 päivänä heinäkuuta 1998, 
tuotantoeläinten suojelusta,

– neuvoston direktiivi 1999/74/EY, 
annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, 
munivien kanojen suojelun 
vähimmäisvaatimuksista, 

– neuvoston direktiivi 2007/43/EY, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, 
lihantuotantoa varten pidettävien kanojen 
suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista, 

– neuvoston direktiivi 2008/119/EY, 
annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, 
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 XXXX eläinlääkkeistä], 

– [Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus XXXX lääkerehun valmistuksesta, 
markkinoille saattamisesta ja käytöstä 
sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY 
kumoamisesta],

– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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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.

Or. en

Tarkistus 1796
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite XII – Keskeiset indikaattorit – O.3

Komission teksti Tarkistus

O.3 YMP-tuen edunsaajien lukumäärä O.3 YMP-tuen edunsaajien lukumäärä ja 
maatilojen tosiasiallisten omistajien ja 
edunsaajien lukumäärä

Or. en

Perustelu

Tällä pyritään vähentämään keskittymistä (edunsaajien lukumäärän väheneminen johtaa 
maatilojen vähenemiseen).
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