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Tarkistus 7
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
pyritään estämään maatalousmaan 
käytöstäpoisto ja varmistamaan, että se 
pidetään viljelyn ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa, siinä vahvistetaan 
yhteisön puitteet, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot vahvistavat vaatimuksia ottaen 
huomioon asianomaisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
ilmasto-olosuhteet, viljelyjärjestelmät 
(maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt) sekä tilarakenteet. 
Pakollisen kesannoinnin jättäminen pois 
tilatukijärjestelmästä on joissakin 
tapauksissa saattanut vaikuttaa haitallisesti 
ympäristöön erityisesti joidenkin maiseman 
ominaispiirteiden osalta. Sen vuoksi on 
tarpeen vahvistaa yhteisön nykyisiä 
säännöksiä, joilla pyritään suojelemaan 
tiettyjä maiseman ominaispiirteitä.

(3) Koska asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
pyritään estämään maatalousmaan 
käytöstäpoisto ja varmistamaan, että se 
pidetään viljelyn ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa, siinä vahvistetaan 
yhteisön puitteet, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot vahvistavat vaatimuksia ottaen 
huomioon asianomaisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
ilmasto-olosuhteet, viljelyjärjestelmät 
(maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt) sekä tilarakenteet. 
Pakollisen kesannoinnin jättäminen pois 
tilatukijärjestelmästä on joissakin 
tapauksissa saattanut vaikuttaa haitallisesti 
ympäristöön erityisesti joidenkin maiseman 
ominaispiirteiden osalta. Sen vuoksi on 
tarpeen vahvistaa yhteisön nykyisiä 
säännöksiä, joilla pyritään suojelemaan 
tiettyjä maiseman ominaispiirteitä. 
Samalla kun otetaan huomioon unionin 
lainsäädännön mukaiset veden laadun 
varmistamista koskevat ankarat 
vaatimukset, sellaisia lisärajoituksia ei 
saa asettaa, jotka haittaavat toivottavaa 
maaseudun kehittämistä.

Or. en
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Tarkistus 8
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Suoria tukia saavan viljelijän on 
noudatettava liitteessä II lueteltuja 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia sekä 
6 artiklan mukaisesti vahvistettua hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimusta.

1. Suoria tukia saavan viljelijän on 
noudatettava liitteessä II lueteltuja 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia sekä 
6 artiklan mukaisesti vahvistettua hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimusta. 
Tästä kohdasta voidaan poiketa, kun 
ilmenee luonnonilmiöiden, kuten tulvien 
ja maanvyörymien, aiheuttamia jatkuvia 
ongelmia.

Or. en

Tarkistus 9
Marian Harkin

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 20 000 euroa, 
vähennetään vuosina 2010 ja 2012 
seuraavien prosenttimäärien mukaisesti:

a) 2009: 7 prosenttia, a) 2010: 6 prosenttia,

b) 2010: 9 prosenttia, b) 2012: 7 prosenttia.

c) 2011: 11 prosenttia,
d) 2012: 13 prosenttia.

Or. en
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Tarkistus 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

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 10 000 euroa, 
vähennetään kunakin vuonna vuoteen 2012 
saakka seuraavien prosenttimäärien 
mukaisesti: 

a) 2009: 7 prosenttia, a) 2009: 6 prosenttia,
b) 2010: 9 prosenttia, b) 2010: 7 prosenttia,

c) 2011: 11 prosenttia, c) 2011: 8 prosenttia,
d) 2012: 13 prosenttia. d) 2012: 9 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Määrät, jotka saadaan 7 artiklan 
1 kohdan mukaisista vähennyksistä, 
jaetaan asianomaisille jäsenvaltioille 
128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen seuraavien 
perusteiden mukaisesti:

Or. en

Perustelu

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
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proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.

Tarkistus 12
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava etusija
viljelijöille, jotka saavat enemmän kuin 
15 000 euroa suoraa tukea vuosittain.

2. Neuvonnan on oltava maksutonta 
kaikille viljelijöille, jotka saavat 
vähemmän kuin 15 000 euroa tilatukea.

Or. en

Perustelu

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Tarkistus 13
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 maatilojen 
neuvontajärjestelmän soveltamisesta 
kertomuksen, johon tarvittaessa liittyy 
ehdotuksia sen tekemiseksi pakolliseksi.

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 maatilojen 
neuvontajärjestelmän soveltamisesta 
kertomuksen, johon tarvittaessa liittyy 
ehdotuksia sen tekemiseksi pakolliseksi. 
Kustannuksia ei aiheudu viljelijöille, jotka 
saavat vähemmän kuin 15 000 euroa 
tilatukea.

Or. en

Perustelu

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.
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Tarkistus 14
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kyseessä on laiminlyönti, vähennys 
ei saa olla enempää kuin 5 prosenttia, ja jos 
kyseessä on toistuva noudattamatta 
jättäminen, vähennys ei saa olla enempää 
kuin 15 prosenttia.

2. Jos kyseessä on laiminlyönti, vähennys 
ei saa olla enempää kuin 5 prosenttia, ja jos 
kyseessä on toistuva noudattamatta 
jättäminen, vähennys ei saa olla enempää 
kuin 15 prosenttia.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vähentämättä tukea, kun noudattamatta 
jättämistä on sen vakavuuden, laajuuden ja 
keston vuoksi pidettävä vähäisenä. 
Vähäisenä ei kuitenkaan pidetä 
noudattamatta jättämistä, joka aiheuttaa 
välittömän vaaran kansanterveydelle tai 
eläinten terveydelle.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vähentämättä tukea, kun noudattamatta 
jättämistä on sen vakavuuden, laajuuden ja 
keston vuoksi pidettävä vähäisenä. 
Vähäisenä ei kuitenkaan pidetä 
noudattamatta jättämistä, joka aiheuttaa 
välittömän vaaran kansanterveydelle tai 
eläinten terveydelle. Tästä voidaan 
poiketa, kun poikkeukselliset sääolot 
aiheuttavat ongelmia.

Jos viljelijä ei välittömästi toteuta toimia 
havaitun noudattamatta jättämisen 
oikaisemiseksi, toimivaltaisen 
viranomaisen on seuraavana vuonna 
toteutettava toimet sen varmistamiseksi, 
että viljelijä oikaisee havaitun 
noudattamatta jättämisen; nämä toimet 
voivat asianmukaisessa tapauksessa 
tarkoittaa vain hallinnollista tarkastusta. 
Kaikki havainnot vähäisestä noudattamatta 
jättämisestä ja tilanteen korjaamiseksi 
toteutettavat toimet on ilmoitettava 
viljelijälle.

Jos viljelijä ei välittömästi toteuta toimia 
havaitun noudattamatta jättämisen 
oikaisemiseksi, toimivaltaisen 
viranomaisen on seuraavana vuonna 
toteutettava toimet sen varmistamiseksi, 
että viljelijä oikaisee havaitun 
noudattamatta jättämisen; nämä toimet 
voivat asianmukaisessa tapauksessa 
tarkoittaa vain hallinnollista tarkastusta. 
Kaikki havainnot vähäisestä noudattamatta 
jättämisestä ja tilanteen korjaamiseksi 
toteutettavat toimet on ilmoitettava 
viljelijälle.

Or. en

Perustelu

This is needed to cover situations such as persistent flooding.
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Tarkistus 15
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet.

2. Jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet.

Jäsenvaltioita, joissa on alle kolme 
miljoonaa tukikelpoista hehtaaria, voidaan 
pitää yhtenä alueena.

Jäsenvaltioita, joissa on alle kolme 
miljoonaa tukikelpoista hehtaaria, voidaan 
pitää yhtenä alueena. Komissio tarjoaa 
muutoksenhakumenettelyn niille 
asianosaisille, jotka haluavat hakea 
muutosta alueiden määritelmään.

Or. en

Perustelu

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Tarkistus 16
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet.

2. Jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi sen toimielin- tai 
hallintorakenne ja/tai alueelliset 
maatalouden harjoittamismahdollisuudet 
ja/tai rakenteelliset haitat, joista muita 
heikommin kehittyneet alueet kärsivät.

Jäsenvaltioita, joissa on alle kolme 
miljoonaa tukikelpoista hehtaaria, voidaan 
pitää yhtenä alueena.

Jäsenvaltioita, joissa on alle kolme 
miljoonaa tukikelpoista hehtaaria, voidaan 
pitää yhtenä alueena.
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Or. en

Tarkistus 17
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi pidättää enintään 
50 prosenttia 41 artiklassa tarkoitetusta 
kansallisen enimmäismäärän osasta, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI lueteltuja lammas- ja 
vuohipalkkioita, ja sen on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea.

Jäsenvaltio voi pidättää enintään 
50 prosenttia 41 artiklassa tarkoitetusta 
kansallisen enimmäismäärän osasta, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI lueteltuja lammas- ja 
vuohipalkkioita, ja sen on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea. 
Jäsenvaltioiden tai niiden alueellisen 
tason toimivaltaisten viranomaisten on 
kohdennettava nämä tuet muita 
heikommin kehittyneille alueille ja 
erityisroduille.

Or. en

Tarkistus 18
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uusien jäsenvaltioiden on määritettävä 
alueet puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein.

2. Uusien jäsenvaltioiden on määritettävä 
alueet puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein. Komissio tarjoaa 
muutoksenhakumenettelyn niille 
asianosaisille, jotka haluavat hakea 
muutosta alueiden määritelmään.

Or. en

Perustelu

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.
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Tarkistus 19
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alueilla, joihin sovelletaan 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
jotta vältetään maan viljelemättä 
jättäminen ja/tai korvataan näillä alueilla 
oleville viljelijöille aiheutuvat erityiset 
haitat;

c) alueilla, joihin sovelletaan 
rakenneuudistus- ja/tai kehittämisohjelmia, 
jotta vältetään maan viljelemättä 
jättäminen ja/tai korvataan näillä alueilla 
oleville viljelijöille aiheutuvat erityiset 
haitat sekä parannetaan maatalouden 
harjoittamismahdollisuuksia muita 
heikommin kehittyneillä alueilla, joilla on 
vakavia ja pysyviä rakenteellisia haittoja;

Or. en

Tarkistus 20
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Uuhi- ja vuohipalkkio myönnetään 
vuosittaisena maksuna viljelijäkohtaisten 
enimmäismäärien rajoissa tukikelpoista 
eläintä, kalenterivuotta ja viljelijää kohti. 
Asianomainen jäsenvaltio päättää niiden 
eläinten vähimmäismäärästä, joista 
palkkiota voi hakea. Tämän 
vähimmäismäärän on oltava vähintään 
10 ja enintään 50 eläintä.

3. Uuhi- ja vuohipalkkio myönnetään 
vuosittaisena maksuna viljelijäkohtaisten 
enimmäismäärien rajoissa tukikelpoista 
eläintä, kalenterivuotta ja viljelijää kohti. 
Asianomainen jäsenvaltio tai sen 
alueellisen tason toimivaltainen 
viranomainen päättää niiden eläinten 
vähimmäismäärästä, joista palkkiota voi 
hakea. Tämän vähimmäismäärän on oltava 
vähintään 10 ja enintään 50 eläintä.

Or. en
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Tarkistus 21
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijöille maksetaan lisäpalkkio niillä 
alueilla, joilla lampaan- ja vuohenkasvatus 
on perinteinen elinkeino tai joilla se edistää 
merkittävästi maaseudun taloutta. 
Jäsenvaltiot määrittelevät nämä alueet. 
Lisäpalkkio myönnetään kuitenkin 
ainoastaan niille viljelijöille, joiden tilan 
maatalousmaasta vähintään 50 prosenttia 
sijaitsee asetuksen (EY) N:o 1257/1999 
mukaisesti määritellyillä epäsuotuisilla 
alueilla.

1. Viljelijöille maksetaan lisäpalkkio niillä 
alueilla, joilla lampaan- ja vuohenkasvatus 
on perinteinen elinkeino tai joilla se edistää 
merkittävästi maaseudun taloutta, tai 
silloin, kun sitä harjoitetaan muita 
heikommin kehittyneellä alueella. 
Jäsenvaltiot tai niiden alueellisen tason 
toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät 
nämä alueet. Lisäpalkkio myönnetään 
kuitenkin ainoastaan niille viljelijöille, 
joiden tilan maatalousmaasta vähintään 
50 prosenttia sijaitsee asetuksen (EY) N:o 
1257/1999 mukaisesti määritellyillä 
epäsuotuisilla alueilla.

Or. en

Tarkistus 22
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat jakaa viljelijöille 
palkkio-oikeuksia kansallisten varantojensa 
rajoissa. Palkkio-oikeuksia jakaessaan 
jäsenvaltiot asettavat etusijalle erityisesti 
uudet tai nuoret karjankasvattajat tai muut 
ensisijaisessa asemassa olevat viljelijät.

3. Jäsenvaltiot voivat jakaa viljelijöille 
palkkio-oikeuksia kansallisten varantojensa 
rajoissa. Palkkio-oikeuksia jakaessaan 
jäsenvaltiot asettavat etusijalle erityisesti 
uudet tai nuoret viljelijät, muita 
heikommin kehittyneiden alueiden 
viljelijät tai muut ensisijaisessa asemassa 
olevat viljelijät.

Or. en
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Tarkistus 23
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on käytettävä kansallisia 
varantojaan niiden rajoissa palkkio-
oikeuksien jakamiseen erityisesti uusille tai 
nuorille viljelijöille tai muille ensisijaisessa 
asemassa oleville viljelijöille.

3. Jäsenvaltioiden on käytettävä kansallisia 
varantojaan niiden rajoissa palkkio-
oikeuksien jakamiseen erityisesti uusille tai 
nuorille viljelijöille, muita heikommin 
kehittyneiden alueiden viljelijöille tai 
muille ensisijaisessa asemassa oleville 
viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä 
tukia saavan viljelijän on noudatettava 
liitteessä II tarkoitettuja lakisääteisiä 
hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä 
tukia saavan viljelijän on noudatettava 
liitteessä II tarkoitettuja lakisääteisiä 
hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

a) liitteessä II olevassa A kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2009;

a) liitteessä II olevassa A kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2009;

b) liitteessä II olevassa B ja C kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2011.

b) liitteessä II olevassa B kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2011;

b a) liitteessä II olevassa C kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2013.

Bulgariassa ja Romaniassa 4, 5, 25, 26 ja 
27 artiklan soveltaminen on kuitenkin 
valinnaista 31 päivään joulukuuta 2011 

Bulgariassa ja Romaniassa 4, 5, 25, 26 ja 
27 artiklan soveltaminen on kuitenkin 
valinnaista 31 päivään joulukuuta 2011 

Adlib Express Watermark



AM\739506FI.doc 13/13 PE409.765v02-00

FI

saakka siltä osin kuin kyseiset säännökset 
liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. 
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä 
kyseisissä jäsenvaltioissa tukia saavan 
viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2012 
alkaen noudatettava liitteessä II 
tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia 
seuraavan aikataulun mukaisesti:

saakka siltä osin kuin kyseiset säännökset 
liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. 
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä 
kyseisissä jäsenvaltioissa tukia saavan 
viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2012 
alkaen noudatettava liitteessä II 
tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia 
seuraavan aikataulun mukaisesti:

a) liitteessä II olevassa A kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2012;

a) liitteessä II olevassa A kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2012;

b) liitteessä II olevassa B ja C kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2014.

b) liitteessä II olevassa B kohdassa
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2014;

b a) liitteessä II olevassa C kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2016.

Or. en

Perustelu

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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