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Tarkistus 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 
2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 
1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 
1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 
1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) 
N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) 
N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että tukijärjestelmän eräitä osia 
on tarpeen mukauttaa. Erityisesti olisi 
laajennettava suorien tukien irrottamista 
tuotannosta ja yksinkertaistettava 
tilatukijärjestelmän toimintaa. Todettakoon 
myös, että asetusta (EY) N:o 1782/2003 on 
sen voimaantulon jälkeen muutettu 
huomattavasti. Tämän vuoksi ja selkeyden 
parantamiseksi se olisi kumottava ja 
korvattava uudella asetuksella.

(1) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 
2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 
1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 
1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 
1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) 
N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) 
N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että tukijärjestelmän eräitä osia 
on tarpeen mukauttaa. Erityisesti olisi 
laajennettava huomattavasti suorien tukien 
irrottamista tuotannosta niiden 
irrottamiseksi lopulta kokonaan 
tuotannosta, mitä olisi harkittava 
tapauskohtaisesti, ja yksinkertaistettava 
tilatukijärjestelmän toimintaa. Todettakoon 
myös, että asetusta (EY) N:o 1782/2003 on 
sen voimaantulon jälkeen muutettu 
huomattavasti. Tämän vuoksi ja selkeyden 
parantamiseksi se olisi kumottava ja 
korvattava uudella asetuksella.

Or. en
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Tarkistus 41
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 
2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 
1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 
1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 
1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) 
N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) 
N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että tukijärjestelmän eräitä osia 
on tarpeen mukauttaa. Erityisesti olisi 
laajennettava suorien tukien irrottamista 
tuotannosta ja yksinkertaistettava 
tilatukijärjestelmän toimintaa. Todettakoon 
myös, että asetusta (EY) N:o 1782/2003 on 
sen voimaantulon jälkeen muutettu 
huomattavasti. Tämän vuoksi ja selkeyden 
parantamiseksi se olisi kumottava ja 
korvattava uudella asetuksella.

(1) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 
2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 
1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 
1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 
1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) 
N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) 
N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että tukijärjestelmän eräitä osia 
on tarpeen mukauttaa. Erityisesti voitaisiin 
laajentaa suorien tukien irrottamista 
tuotannosta ja yksinkertaistettava 
tilatukijärjestelmän toimintaa. Todettakoon 
myös, että asetusta (EY) N:o 1782/2003 on 
sen voimaantulon jälkeen muutettu 
huomattavasti. Tämän vuoksi ja selkeyden 
parantamiseksi se olisi kumottava ja 
korvattava uudella asetuksella.

Or. es

Tarkistus 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
vahvistetaan periaate, jonka mukaan suoria 
tukia on vähennettävä tai evättävä 
viljelijöiltä, jotka eivät noudata eräitä 

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
vahvistetaan periaate, jonka mukaan suoria 
tukia on vähennettävä tai evättävä 
viljelijöiltä, jotka eivät noudata eräitä 
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kansanterveyteen, eläinten ja kasvien 
terveyteen, ympäristöön ja eläinten 
hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Tämä 
täydentävien ehtojen järjestelmä on 
olennainen osa yhteisön suorien tukien 
järjestelmää, ja se olisi säilytettävä. 
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että eräät 
täydentävien ehtojen vaatimukset eivät liity 
riittävästi maataloustoimintaan tai 
maatalousmaahan taikka liittyvät 
enemmänkin kansallisiin viranomaisiin 
kuin viljelijöihin. Sen vuoksi täydentävien 
ehtojen soveltamisalaa on syytä mukauttaa.

kansanterveyteen, eläinten ja kasvien 
terveyteen, ympäristöön ja eläinten 
hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Tämä 
täydentävien ehtojen järjestelmä on 
olennainen osa yhteisön suorien tukien 
järjestelmää, ja se olisi säilytettävä. 
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että eräät 
täydentävien ehtojen vaatimukset eivät liity 
riittävästi maataloustoimintaan tai 
maatalousmaahan taikka liittyvät 
enemmänkin kansallisiin viranomaisiin 
kuin viljelijöihin. Samalla veden puute ja 
ilmastonmuutos vaativat uudenlaista 
lähestymistapaa kaikkiin yhteiskunnan ja 
ympäristön tarpeisiin liittyviin 
maatalouden menetelmiin. Sen vuoksi 
täydentävien ehtojen soveltamisalaa on 
syytä mukauttaa samalla kun 
yksinkertaistetaan menettelyitä ja 
vältetään hallinnollisen taakan 
lisäämistä.

Or. en

Tarkistus 43
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vesien suojelu ja vesihuolto
maataloustoiminnassa ovat yhä suurempi 
ongelma eräillä alueilla. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava myös hyvän viljelykunnon ja 
ympäristön vaatimukseen liittyviä yhteisön 
puitteita vesien suojelemiseksi 
saastumiselta ja valumilta sekä 
vedenkäytön hallinnoimiseksi.

(4) Vesien suojelusta ja vesihuollosta 
maataloustoiminnassa on tulossa yhä 
suurempi ongelma yhä suuremmassa 
osassa yhteisöä. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava myös hyvän viljelykunnon ja 
ympäristön vaatimukseen liittyviä yhteisön 
puitteita vedenpidätyksen parantamiseksi, 
vesien suojelemiseksi saastumiselta ja 
valumilta sekä järkevän vedenkäytön 
hallinnan varmistamiseksi.

Or. pl
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Perustelu

Pahenevasta vesipulasta on tulossa eräs pahimmista ympäristöongelmista yhteisössä myös 
viljelysmailla.

Jos päättäväisiin toimiin vedenpidätyksen parantamiseksi ja järkevän vedenkäytön hallinnan 
varmistamiseksi ei ryhdytä, yhteisön viljely voi vaarantua vakavasti ja saattaa syntyä 
vaikeasti ratkaistavia ympäristöhaasteita.

Tarkistus 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vesien suojelu ja vesihuolto 
maataloustoiminnassa ovat yhä suurempi 
ongelma eräillä alueilla. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava myös hyvän viljelykunnon ja 
ympäristön vaatimukseen liittyviä yhteisön 
puitteita vesien suojelemiseksi 
saastumiselta ja valumilta sekä 
vedenkäytön hallinnoimiseksi.

(4) Vesien suojelu ja vesihuolto 
maataloustoiminnassa ovat yhä suurempi 
ongelma eräillä alueilla. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava myös hyvän viljelykunnon ja 
ympäristön vaatimukseen liittyviä yhteisön 
puitteita vesien suojelemiseksi 
saastumiselta ja valumilta sekä 
vedenkäytön hallinnoimiseksi parempien 
maatalous- ja vesihuoltojärjestelmien 
avulla.

Or. en

Tarkistus 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
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maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5 000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus.

maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5 000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus, paitsi jos 
yhteisön maatilojen kannattavuus 
vaarantuu.

Or. es

Perustelu

Viljelijöiden saamien suorien tukien järjestelmällinen leikkaaminen voisi vähentää 
huomattavasti niiden kannattavuutta ja vaarantaa monien tilojen selviytymismahdollisuudet. 
Euroopan unionin on tulevaisuudessa huolehdittava elintarvikeomavaraisuudestaan.

Tarkistus 46
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen.
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan1 sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi yhteisön vesihuoltoon 
liittyviin kysymyksiin olisi kiinnitettävä 
yhä enemmän huomiota vedenniukkuuteen 

                                               
1 Neuvoston päätös 2002/358/EY (EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1).
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enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi1. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii
lisäponnisteluja2. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla.
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/20053 mukaisesti. Jotta jäsenvaltiot 
voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain.

ja kuivuuteen liittyvien vakavien 
ongelmien vuoksi ja on ryhdyttävä 
päättäväisiin toimiin. Biologisen 
monimuotoisuuden suojeleminen on
tasapainoisen vesihuollon rinnalla
merkittävä haaste, ja vaikka huomattavaa 
kehitystä on tapahtunut, Euroopan yhteisön
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämisen tavoitteen saavuttaminen 
vuonna 2010 on mahdotonta ilman
lisäponnisteluja tällä alalla. Toimiin pitäisi 
sisältyä eurooppalaisen maatalousmallin 
järjestämistapaan tehtäviä merkittäviä 
muutoksia, joissa hyödynnetään niissä 
maissa saatuja kokemuksia, joiden 
maatalousjärjestelmät perustuvat 
perinteiseen pienviljelymalliin. Yhteisö 
ymmärtää näin ollen, että näihin uusiin 
haasteisiin on tarpeen pyrkiä vastaamaan 
yhteisön politiikoilla. Maatalousalalla 
sopiva väline tähän ovat maaseudun 
kehittämisohjelmat, jotka laaditaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 
20 päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti. Jotta jäsenvaltiot voivat 
tarkistaa maaseudun kehittämisohjelmiaan 
joutumatta supistamaan nykyisiä 
maaseudun kehittämistoimia muilla aloilla, 
lisärahoitus on tarpeen. Vuosien 2007–
2013 rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole 
varoja yhteisön maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi 
tarvittavalla tavalla. Tässä tilanteessa on 
asianmukaista hankkia valtaosa 
tarvittavista varoista siten, että suoriin 
tukiin tuen mukauttamismekanismilla 
tehtävän vähennyksen osuutta korotetaan 
asteittain.

Or. pl

                                                                                                                                                  
1 Neuvoston päätelmät, Luxemburg, 30.10.2007, 13888/07.
2 Neuvoston päätelmät, Bryssel, 18.12.2006, 16164/06.
3 EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 

2012/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 8).
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Perustelu

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Tarkistus 47
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 mukaisesti. Jotta jäsenvaltiot 
voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain.

Or. es

Tarkistus 48
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
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monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 mukaisesti. Jotta jäsenvaltiot 
voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan 
asteittain.

monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 mukaisesti. Jotta jäsenvaltiot 
voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoria tukia vähennetään tuen 
mukauttamismekanismilla.

Or. nl

Perustelu

Maaseudun kehittäminen on merkittävä kysymys. Tuen lisämukauttamista ei tarvita, mutta on 
laajennettava neuvoston asetuksen 1782/2003 68 artiklan soveltamisalaa. Tämän säännöksen 
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perusteella jäsenvaltioilla on mahdollisuus jakaa uudelleen osa tulotuesta esimerkiksi 
ympäristöystävälliselle viljelylle. Menojen tarkkailua on säännelty paremmin ensimmäisen
kuin toisen pilarin piirissä.

Tarkistus 49
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden, jotka ovat valinneet 
vapaaehtoisen mukauttamisen järjestelmän, 
olisi otettava huomioon pakollisen 
mukauttamisen korotukset. Sen vuoksi 
yhteisen maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien 
tukien vapaaehtoista mukauttamista 
koskevista säännöistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1290/2005 muuttamisesta 27 päivänä 
maaliskuuta 2007 annettua neuvoston 
asetusta (EY) N:o 378/20071 olisi 
muutettava.

(10) Jäsenvaltioiden, jotka ovat valinneet 
vapaaehtoisen mukauttamisen järjestelmän, 
olisi otettava huomioon pakollisen 
mukauttamisen osuudet. Sen vuoksi 
yhteisen maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien 
tukien vapaaehtoista mukauttamista 
koskevista säännöistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1290/2005 muuttamisesta 27 päivänä 
maaliskuuta 2007 annettua neuvoston 
asetusta (EY) N:o 378/2007 olisi 
muutettava.

Or. nl

Perustelu

Maaseudun kehittäminen on merkittävä kysymys. Tuen lisämukauttamista ei tarvita, mutta on 
laajennettava neuvoston asetuksen 1782/2003 68 artiklan soveltamisalaa. Tämän säännöksen 
perusteella jäsenvaltioilla on mahdollisuus jakaa uudelleen osa tulotuesta esimerkiksi 
ympäristöystävälliselle viljelylle. Menojen tarkkailua on säännelty paremmin ensimmäisen
kuin toisen pilarin piirissä.

                                               
1 EUVL L 95, 5.4.2007, s. 1.
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Tarkistus 50
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan
5 prosenttiyksikön vähennyksen
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 
rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 
toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista. Tuen 
lisämukauttamisesta saatavien varojen 
olisi kuitenkin oltava sen jäsenvaltion 
käytettävissä, jossa ne ovat kertyneet.

(11) Tämän asetuksen mukaisten 
vähennysten soveltamisesta johtuvat 
määrät olisi jaettava jäsenvaltioille 
puolueettomin perustein. On kuitenkin 
aiheellista säätää, että tietyn 
prosenttiosuuden kyseisistä määristä olisi 
jäätävä siihen jäsenvaltioon, jossa ne ovat 
kertyneet. Ottaen huomioon rukiin 
intervention poistamisesta aiheutuvat 
rakennesopeutukset on aiheellista säätää 
tiettyjen rukiin tuotantoalueiden osalta 
erityisistä toimenpiteistä, jotka rahoitetaan 
tuen mukauttamisesta kertyneistä varoista. 
Uusien tuen mukauttamisprosenttien ja 
tukikattojen soveltamisesta saatavien 
varojen olisi kuitenkin oltava sen 
jäsenvaltion käytettävissä, jossa ne ovat 
kertyneet.

Or. es

Tarkistus 51
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan 
5 prosenttiyksikön vähennyksen 
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan 
5 prosenttiyksikön vähennyksen 
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 
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rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 
toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista. Tuen 
lisämukauttamisesta saatavien varojen 
olisi kuitenkin oltava sen jäsenvaltion 
käytettävissä, jossa ne ovat kertyneet.

rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 
toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista. Tuen 
mukauttamisesta saatavien varojen olisi 
kuitenkin oltava sen jäsenvaltion 
käytettävissä, jossa ne ovat kertyneet.

Or. nl

Perustelu

Maaseudun kehittäminen on merkittävä kysymys. Tuen lisämukauttamista ei tarvita, mutta on 
laajennettava neuvoston asetuksen 1782/2003 68 artiklan soveltamisalaa. Tämän säännöksen 
perusteella jäsenvaltioilla on mahdollisuus jakaa uudelleen osa tulotuesta esimerkiksi 
ympäristöystävälliselle viljelylle. Menojen tarkkailua on säännelty paremmin ensimmäisen
kuin toisen pilarin piirissä.

Tarkistus 52
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kaikki nykyiset suorat tuet olisi 
poistettava vuoteen 2013 mennessä. 
Siihen saakka viljelijöille maksettaisiin 
tukea vain heidän tekemistään julkisista 
palveluksista, kuten biologisen 
monimuotoisuuden lisääminen ja 
vesihuolto, sekä ympäristöasioissa, 
eläinten hyvinvoinnissa ja 
elintarviketurvallisuudessa saavutetuista 
tuloksista.

Or. en
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Perustelu

Viljelijöitä on kannustettava reagoimaan markkinakehitykseen. Suorat tuet vääristävät 
markkinoita ja vievät huomattavasti yhteisön varoja. Ympäristöasioiden hallinta voidaan 
toteuttaa parhaiten toisen pilarin kautta. 

Tarkistus 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) YMP:n ensimmäinen pilari pitäisi 
säilyttää tulevaisuudessa, jotta turvataan 
viljelijöiden keskeinen asema talouden 
kantavana voimana, maiseman 
suojelijana ja Euroopan unionin 
vaatimien korkeiden 
elintarviketurvallisuusnormien takaajana 
monilla maaseutualueilla.

Or. es

Perustelu

Viljelijöiden saamien suorien tukien järjestelmällinen leikkaaminen voisi vähentää 
huomattavasti niiden kannattavuutta ja vaarantaa monien tilojen selviytymismahdollisuudet. 
Euroopan unionin on tulevaisuudessa huolehdittava elintarvikeomavaraisuudestaan.

Tarkistus 54
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Vaikka asetuksella (EY) N:o 
1782/2003 otettiin käyttöön tuotannosta 
irrotettu tilatukijärjestelmä, siinä myös 
sallittiin jäsenvaltioiden jättää eräät tuet 
järjestelmän ulkopuolelle. Kyseisen 

(30) Vaikka asetuksella (EY) N:o 
1782/2003 otettiin käyttöön tuotannosta 
irrotettu tilatukijärjestelmä, siinä myös 
sallittiin jäsenvaltioiden jättää eräät tuet 
järjestelmän ulkopuolelle. Kyseisen 
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asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen III 
osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa säädettyjä 
vaihtoehtoja tarkistetaan markkinoiden ja 
rakenteiden kehityksen perusteella. 
Kokemusten perusteella tuen irrottaminen 
tuotantomääristä lisää tuottajien 
valinnanmahdollisuuksia, sillä he voivat 
tehdä tuotantopäätöksensä kannattavuuden 
ja markkinoiden palautteen perusteella. 
Tämä pätee erityisesti peltokasveihin, 
humalaan ja siemeniin ja jossain määrin 
myös naudanliha-alaan. Sen vuoksi 
näiden alojen osittain tuotantoon sidotut 
tuet olisi sisällytettävä 
tilatukijärjestelmään. Jotta naudanliha-
alan tuottajat voisivat vähitellen 
mukautua uusiin tukijärjestelyihin, olisi 
säädettävä, että urospuolisista 
nautaeläimistä myönnettävä erityispalkkio 
ja teurastuspalkkio sisällytetään 
tilatukijärjestelmään asteittain. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen.

asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen III 
osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa säädettyjä 
vaihtoehtoja tarkistetaan markkinoiden ja 
rakenteiden kehityksen perusteella. 
Kokemusten perusteella tuen irrottaminen 
tuotantomääristä voisi lisätä tuottajien 
valinnanmahdollisuuksia, sillä he voivat 
tehdä tuotantopäätöksensä kannattavuuden 
ja markkinoiden palautteen perusteella. 
Siksi jäsenvaltioille on annettava lupa 
jatkaa omalla päätöksellään suorien 
tukien irrottamista tuotannosta. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen.

Or. es

Tarkistus 55
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Emolehmien sekä lammas- ja 
vuohialan osalta eräillä alueilla näyttää 
edelleen olevan maatalouselinkeinon 
kannalta tarpeen säilyttää 
maataloustuotannon vähimmäistaso 
etenkin, jos viljelijöillä ei ole muita 
taloudellisia vaihtoehtoja. Sen vuoksi 

(31) Eräillä alueilla tiettyjen alojen 
tasapainon vuoksi näyttää edelleen olevan 
maatalouselinkeinon kannalta tarpeen 
säilyttää maataloustuotannon 
vähimmäistaso etenkin, jos viljelijöillä ei 
ole muita taloudellisia vaihtoehtoja. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi sallittava 
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jäsenvaltioiden olisi sallittava päättää, että 
ne säilyttävät tuotantoon sidottujen tukien 
nykytason tai emolehmien osalta 
alhaisemman tason. Tällöin olisi 
säädettävä, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/20001 sekä neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/20042 säädettyjä tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimuksia on noudatettava 
erityisesti eläinten jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.

päättää, että ne säilyttävät tuotantoon 
sidottujen tukien nykytason.

Or. es

Tarkistus 56
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 20 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden 
maatalousvakuutusten kustannuksiin sekä 
eräiden eläin- tai kasvitaudeista johtuvien 
taloudellisten tappioiden korvaamiseen. 
Yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 

                                               
1 EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.
2 EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8.
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tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat maatalousvakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

Or. es

Tarkistus 57
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 5 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden välisiä eroja on pienennettävä aina kun se on mahdollista. On tärkeää, että 
jäsenvaltiot saavat joustavasti tukea erityisiä aloja erityisinä aikoina, mutta jäsenvaltioiden 
väliset vääristymät on estettävä.

Tarkistus 58
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Koska tehokkaan riskienhallinnan 
merkitys kasvaa, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus osallistua 
viljelijöiden maatalousvakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen.

Or. es

Perustelu

Nykyiset maatalousvakuutukset eivät koske vain viljelmiä. On olemassa myös 
karjatalousvakuutuksia, joita ei ole syytä poistaa.

Tarkistus 59
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 
olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 
olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
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N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voidaan nyt 
sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi. Tämä koskee 
erityisesti oliiviöljyalaa, jolla tuet sidottiin 
tuotantomääriin vain vähäisessä määrin. 
Myös durumvehnän, valkuaiskasvien, 
riisin, perunatärkkelyksen ja pähkinöiden 
osalta jäljellä olevien tuotantoon 
sidottujen tukien lisääntyvä tehottomuus 
puoltaa tuen irrottamista 
tuotantomääristä. Pellava-alalla 
jalostustuki on syytä poistaa ja sisällyttää 
asianomaiset määrät 
tilatukijärjestelmään. Riisi-, kuivarehu-, 
perunatärkkelys- ja pellava-aloilla olisi 
säädettävä siirtymäkaudesta, jotta niiden 
siirtyminen tuotannosta irrotettuun 
tukeen olisi mahdollisimman joustavaa. 
Pähkinöiden osalta jäsenvaltioiden olisi 
sallittava edelleen säilyttää tuen 
kansallinen osa tuotantoon sidottuna, 
jotta tuotannosta irrottamisen vaikutukset 
vaimenisivat.

N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voitaisiin nyt 
jäsenvaltion päätöksellä sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi.

Or. es

Tarkistus 60
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi säädettävä 
tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta. Pähkinä-, perunatärkkelys-, 
pellava- ja kuivarehualoilla lisätuki olisi 
myönnettävä viljelijän viimeksi kuluneina 

(37) Kun tilatukijärjestelmään 
mahdollisesti sisällytetään uusia
järjestelmiä, olisi säädettävä 
tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta.
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vuosina saaman tuen perusteella. Kun 
kyseessä on sellaisten tukien 
sisällyttäminen tilatukijärjestelmään, 
jotka oli jätetty sen ulkopuolelle vain 
osittain, jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
voitava käyttää alkuperäisiä viitekausia.

Or. es

Tarkistus 61
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) tukijärjestelmät riisiä, tärkkelysperunaa, 
puuvillaa, sokeria, hedelmiä ja 
vihanneksia, lampaan- ja vuohenlihaa sekä 
naudanlihaa tuottaville viljelijöille;

d) tukijärjestelmät riisiä, valkuaiskasveja, 
kuivattua rehua, tärkkelysperunaa, 
puuvillaa, sokeria, hedelmiä ja 
vihanneksia, pähkinöitä, tupakkaa,
lampaan- ja vuohenlihaa sekä naudanlihaa 
tuottaville viljelijöille;

Or. es

Tarkistus 62
Roberto Musacchio

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'viljelijällä' tarkoitetaan sellaista 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta 
ryhmän ja sen jäsenten oikeudellisesta 
asemasta kansallisessa lainsäädännössä, 
jonka tila sijaitsee yhteisön alueella, siten 
kuin perustamissopimuksen 299 artiklassa 
tarkoitetaan ja joka harjoittaa 
maataloustoimintaa;

a) 'viljelijällä' tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä taikka 
luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta 
ryhmän ja sen jäsenten oikeudellisesta 
asemasta kansallisessa lainsäädännössä ja 
jonka tila sijaitsee yhteisön alueella, siten 
kuin perustamissopimuksen 299 artiklassa 
tarkoitetaan ja joka harjoittaa 
maataloustoimintaa, joka on hänen 
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pääasiallinen tulonlähteensä;

Or. en

Perustelu

On tärkeää täsmentää, että tukia voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka pystyvät ylläpitämään sosioekonomista verkostoa erityisesti tietyillä 
maaseutualueilla ja suojelemaan ympäristöä hyvillä maatalouden käytännöillä ja että 
maataloustoiminta on heidän pääasiallinen tulonlähteensä.

Tarkistus 63
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ympäristö; b) luonnonympäristön tila;

Or. pl

Perustelu

"Ympäristö" on liian epämääräinen hallinnollisena vaatimuksena ja se pitäisi korvata 
ilmauksella "luonnonympäristön tila". 

Tarkistus 64
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii vuonna 2009 
yksityiskohtaisen selvityksen, jossa 
tarkastellaan, miten maataloudessa 
voidaan vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotta voidaan 
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saada vahvaa tieteellistä näyttöä tulevien 
ehdotusten tueksi.

Or. en

Perustelu

Maataloudessa tehdään jo nyt runsaasti työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Ennen 
uusien ehdotusten tekemistä on selvitettävä pätevällä tieteellisellä tutkimuksella, miten, miksi 
ja missä sääntelyä ja tavoitteita tarvitaan.

Tarkistus 65
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio lopettaa kaikkien 
vientitukien maksamisen viimeistään 
vuonna 2013.

Or. en

Perustelu

WTO on sitoutunut kaikkien vientitukien poistamiseen vuoteen 2013 mennessä. joten EU:n 
olisi pyrittävä tähän tavoitteeseen.

Tarkistus 66
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi kuitenkin asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa poiketa 
ensimmäisestä alakohdasta, edellyttäen että 
se toteuttaa toimia estääkseen pysyvien 
laidunten kokonaisalan merkittävän 

Jäsenvaltio voi kuitenkin asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa poiketa 
ensimmäisestä alakohdasta, edellyttäen että 
se toteuttaa ympäristökorvausperiaatteen 
mukaisia toimia estääkseen pysyvien 
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pienenemisen. laidunten kokonaisalan merkittävän 
pienenemisen.

Or. pl

Perustelu

Ympäristökorvauksen periaatteen mukaisesti voidaan korvata kaikki menetykset, jotka 
aiheutuvat ympäristön kannalta merkittävien laidunalojen pienenemisestä.  Kestävän 
kehityksen mukaisesti hoidettu laidunmaa on ympäristön kannalta merkittävässä asemassa, 
joten tällaisten alojen pysyvä menettäminen on estettävä.

Tarkistus 67
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkia viljelijälle tiettynä 
kalenterivuonna myönnettäviä suoria tukia, 
joiden määrä ylittää 5 000 euroa, 
vähennetään kunakin vuonna vuoteen 2012 
saakka seuraavien prosenttimäärien
mukaisesti:

1. Kaikkia viljelijälle tiettynä 
kalenterivuonna myönnettäviä suoria tukia, 
joiden määrä ylittää 5 000 euroa, 
vähennetään kunakin vuonna vuoteen 
5 prosenttia.

a) 2009: 7%,
b) 2010: 9%,
c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%.

Or. nl

Perustelu

Maaseudun kehittäminen on merkittävä kysymys. Tuen lisämukauttamista ei tarvita, mutta on 
laajennettava neuvoston asetuksen 1782/2003 68 artiklan soveltamisalaa. Tämän säännöksen 
perusteella jäsenvaltioilla on mahdollisuus jakaa uudelleen osa tulotuesta esimerkiksi 
ympäristöystävälliselle viljelylle. Menojen tarkkailua on säännelty paremmin ensimmäisen
kuin toisen pilarin piirissä.
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Tarkistus 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkia viljelijälle tiettynä 
kalenterivuonna myönnettäviä suoria tukia, 
joiden määrä ylittää 5 000 euroa, 
vähennetään kunakin vuonna vuoteen 2012 
saakka seuraavien prosenttimäärien 
mukaisesti:

1. Kaikkia viljelijälle tiettynä 
kalenterivuonna myönnettäviä suoria tukia, 
joiden määrä ylittää 5 000 euroa, 
vähennetään kunakin vuonna vuoteen 2012 
saakka seuraavien prosenttimäärien 
mukaisesti:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5%
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5%
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5%
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5%

Or. es

Perustelu

Viljelijöiden saamien suorien tukien järjestelmällinen leikkaaminen voisi vähentää 
huomattavasti niiden kannattavuutta ja vaarantaa monien tilojen selviytymismahdollisuudet. 
Euroopan unionin on tulevaisuudessa huolehdittava elintarvikeomavaraisuudestaan.

Tarkistus 69
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkia viljelijälle tiettynä 
kalenterivuonna myönnettäviä suoria tukia, 
joiden määrä ylittää 5 000 euroa, 
vähennetään kunakin vuonna vuoteen 2012 
saakka seuraavien prosenttimäärien 

1. Kaikkia viljelijälle tiettynä 
kalenterivuonna myönnettäviä suoria tukia, 
joiden määrä ylittää 5 000 euroa, 
vähennetään kunakin vuonna vuoteen 2012 
saakka seuraavien prosenttimäärien 
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mukaisesti: mukaisesti:
a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
b) 2010: 9%, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Perustelu

a) Tarkistus perustuu erittäin suurella enemmistöllä 12. maaliskuuta 2008 hyväksyttyyn 
parlamentin päätöslauselmaan sisältyvään säännökseen.

b) Tarkistus perustuu erittäin suurella enemmistöllä 12. maaliskuuta 2008 hyväksyttyyn 
parlamentin päätöslauselmaan sisältyvään säännökseen. 

c) Tarkistus perustuu erittäin suurella enemmistöllä 12. maaliskuuta 2008 hyväksyttyyn 
parlamentin päätöslauselmaan sisältyvään säännökseen.

d) Tarkistus perustuu erittäin suurella enemmistöllä 12. maaliskuuta 2008 hyväksyttyyn 
parlamentin päätöslauselmaan sisältyvään säännökseen.

Tarkistus 70
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuja vähennyksiä korotetaan

Poistetaan.

a) 3 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 100 
000–199 999 euroa;
b) 6 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
200 000–299 999 euroa;
c) 9 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
vähintään 300 000 euroa.

Or. en
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Perustelu

Viljelyalaan perustuvien maksujen pitäisi palkita viljelijät jokaisen hehtaarin asianmukaisesta 
ympäristöhallinnasta. Progressiivisesta mukauttamisesta aiheutuisi lisää byrokratiaa ja 
suuremmat tilat jakautuisivat, mikä lisäisi entisestään hallinnollista ja taloudellista taakkaa 
eikä sillä kuitenkaan saavutettaisi yleistä rahoituksen vähennystä.

Tarkistus 71
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja 
vähennyksiä korotetaan

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja 
vähennyksiä korotetaan

a) 3 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
100 000–199 999 euroa;

a) 2 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
100 000–199 999 euroa;

b) 6 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
200 000–299 999 euroa;

b) 3 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
200 000–299 999 euroa;

c) 9 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
vähintään 300 000 euroa.

c) 4 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
vähintään 300 000 euroa.

Or. es

Perustelu

a) En su Resolución del 12 de marzo, el PE, por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

b) En su Resolución del 12 de marzo, el PE, por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

c) En su Resolución del 12 de marzo, el PE, por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.
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Tarkistus 72
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja 
vähennyksiä korotetaan

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettua 
vähennystä korotetaan

Or. nl

Perustelu

Maaseudun kehittäminen on merkittävä kysymys. Tuen lisämukauttamista ei tarvita, mutta on 
laajennettava neuvoston asetuksen 1782/2003 68 artiklan soveltamisalaa. Tämän säännöksen 
perusteella jäsenvaltioilla on mahdollisuus jakaa uudelleen osa tulotuesta esimerkiksi 
ympäristöystävälliselle viljelylle. Menojen tarkkailua on säännelty paremmin ensimmäisen 
kuin toisen pilarin piirissä.

Tarkistus 73
Roberto Musacchio

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikkia 1 ja 2 kohdissa tarkoitettuja 
vähennyksiä käytetään toisessa pilarissa 
vain ympäristötavoitteisiin, joista 
etusijalle on asetettava maaperän suojelu 
ja vesivarojen turvaaminen.

Or. en

Perustelu

On hyvä korostaa, että 1 ja 2 kohdissa tarkoitettujen vähentämiskeskiarvon mukaisten 
aiempien suorien tukien määrä kohdistetaan ympäristötavoitteisiin.
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Tarkistus 74
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Määrät, jotka vastaavat viiden 
prosenttiyksikön vähennystä, jaetaan 
asianomaisille jäsenvaltioille 128 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen seuraavien perusteiden 
mukaisesti:

Poistetaan.

a) maatalousmaa;
b) maatalouden työpaikat,
c) bruttokansantuote (BKT) asukasta 
kohti ostovoimana mitattuna.
Asianomaisen jäsenvaltion on kuitenkin 
saatava vähintään 80 prosenttia tuen 
mukauttamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa 
kertyneistä kokonaismääristä.

Or. en

Perustelu

Viljelyalaan perustuvien maksujen pitäisi palkita viljelijät jokaisen hehtaarin asianmukaisesta 
ympäristöhallinnasta. Progressiivisesta mukauttamisesta aiheutuisi lisää byrokratiaa ja 
suuremmat tilat jakautuisivat, mikä lisäisi entisestään hallinnollista ja taloudellista taakkaa 
eikä sillä kuitenkaan saavutettaisi yleistä rahoituksen vähennystä.

Tarkistus 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tukioikeudet, joita ei ole aktivoitu kahteen
vuoteen, on luovutettava kansalliseen 
varantoon, jolleivät kyseessä ole 
36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

Tukioikeudet, joita ei ole aktivoitu 
kolmeen vuoteen, on luovutettava 
kansalliseen varantoon, jolleivät kyseessä 
ole 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
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ylivoimaiset esteet tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

ylivoimaiset esteet tai poikkeukselliset 
olosuhteet. Näitä varoja olisi käytettävä 
ensisijaisesti helpottamaan nuorten 
maataloustoiminnan aloittamista 
sukupolvenvaihdoksen turvaamiseksi.

Or. es

Perustelu

Yhteisessä maatalouspolitiikassa ei ole juurikaan keinoja maatalouden jatkuvuuden 
turvaavan sukupolvenvaihdoksen edistämiseksi.

Tarkistus 76
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 10 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

1. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2009 päättää käyttää vuodesta 
2010 alkaen enintään 20 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

Or. es

Tarkistus 77
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta - d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) satovakuutusmaksuihin 69 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin;

d) maatalousvakuutusmaksuihin 
69 artiklassa vahvistetuin edellytyksin;

Or. es
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Tarkistus 78
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta - e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) eläin- ja kasvitauteihin liittyviin
sijoitusrahastoihin 70 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

e) sijoitusrahastoihin 70 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Or. es

Tarkistus 79
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Satovakuutus Maatalousvakuutus;

Or. es

Tarkistus 80
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten varalta.

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
maatalousvakuutus otetaan 
luonnonkatastrofien, epäsuotuisten 
sääolojen tai eläin- tai kasvitautien
aiheuttamien taloudellisten menetysten 
varalta.

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 

Tämän artiklan soveltamiseksi:
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olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin hallaa, 
rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta, jotka 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

– 'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin hallaa, 
rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta, jotka 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

– 'taloudellisilla tappioilla' tarkoitetaan 
lisäkustannuksia, joita viljelijälle 
aiheutuu tämän toteuttamista 
poikkeuksellisista toimenpiteistä, joilla 
pyritään vähentämään markkinatarjontaa
tai merkittävää tuotannonmenetystä.
Kustannuksia, joihin voidaan myöntää 
korvausta yhteisön muiden säännösten 
mukaisesti ja jotka johtuvat muiden 
terveys-, eläinlääkintä- tai 
kasvinsuojelutoimenpiteiden 
soveltamisesta, ei pidetä taloudellisina 
tappioina.

Or. es

Tarkistus 81
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 60 prosenttia 

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 80 tai 



AM\735203FI.doc 33/35 PE409.675v01-00

FI

vakuutusmaksuista. Jäsenvaltio voi 
päättää korottaa taloudellisen tuen 
70 prosenttiin sääolojen tai asianomaisen 
alan tilanteen perusteella.

50 prosenttia vakuutusmaksuista komission 
asetuksen (EY) 1857/2007 12 artiklan 
2 kohdassa vahvistettujen kriteerien 
mukaisesti. 

Or. es

Tarkistus 82
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Satovakuutus voi korvata vahingot 
vain, jos asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
epäsuotuisat sääolot virallisesti sellaisiksi 
todennut.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 83
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sijoitusrahastoille 
myönnettävän taloudellisen tuen avulla 
varmistaa, että viljelijöille maksetaan 
taloudellista korvausta eläin- tai 
kasvitaudista johtuvien taloudellisten 
tappioiden johdosta.

1. Jäsenvaltiot voivat sijoitusrahastoille 
myönnettävän taloudellisen tuen avulla 
varmistaa, että viljelijöille maksetaan 
taloudellista korvausta 
luonnonkatastrofien, epäsuotuisten 
sääolojen tai eläin- tai kasvitaudista 
johtuvien taloudellisten tappioiden 
johdosta.

Or. es



PE409.675v01-00 34/35 AM\735203FI.doc

FI

Tarkistus 84
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
70 artikla– 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'sijoitusrahastolla' tarkoitetaan 
jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti 
hyväksymää järjestelmää, jossa siihen 
kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa itsensä 
sellaisia taloudellisia tappioita vastaan, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista, ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia;

a) 'sijoitusrahastolla' tarkoitetaan 
jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti 
hyväksymää järjestelmää, jossa siihen 
kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa itsensä 
sellaisia taloudellisia tappioita vastaan, 
jotka aiheutuvat maatilalla havaitusta
luonnonkatastrofista, epäsuotuisista 
sääoloista tai eläin- tai kasvitaudeista, ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia;

Or. es

Tarkistus 85
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'luonnonmullistukseen 
rinnastettavissa olevilla epäsuotuisilla 
sääoloilla' tarkoitetaan sellaisia sääoloja 
kuin hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
kuivuutta, jotka tuhoavat yli 30 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.

Or. es
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Tarkistus 86
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Taloudellinen tuki saa olla enintään 
60 prosenttia 4 kohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista. Jäsenvaltio voi päättää 
korottaa taloudellisen tuen 70 prosenttiin 
asianomaisen alan tilanteen perusteella.
Kustannuksista, joita ei kateta 
taloudellisella tuella, vastaavat 
jäsenviljelijät.

5. Taloudellinen tuki saa olla enintään 
80 prosenttia 4 kohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista. Kustannuksista, joita ei 
kateta taloudellisella tuella, vastaavat 
jäsenviljelijät.

Or. es

Tarkistus 87
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on annettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja valvontaan.

7. Jäsenvaltioiden on annettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja valvontaan. 
Ennen niiden soveltamista jäsenvaltioiden 
on tiedotettava yhteisen 
markkinajärjestelyn hallintokomitealle 
yhteisön tasolla toteuttavien toimien 
koordinoimiseksi.

Or. es
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