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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan maanviljelysalalla on edessään jatkuvia suuria haasteita, kuten ilmastonmuutos ja 
vedenniukkuus. On erittäin tärkeää mukauttaa yhteinen maatalouspolitiikka kohtaamaan nämä 
haasteet. Euroopan maanviljelyalalla käytetään edelleen paljon vettä, torjunta-aineita, 
lannoitteita ja energiaa, ja ilman asianmukaisia toimenpiteitä tilanne jatkuu tällaisena. 

On vaikea selittää kansalaisille, että Euroopan unioni maksaa suoria tukia suurille 
tehotuotantotiloille aiempien satojen tai maanomistuksen perusteella eikä kehota viljelijöitä 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja veden, torjunta-aineiden, lannoitteiden ja 
energian käyttöä.

Maksu julkisista palveluksista

Komissio julkaisi viime marraskuussa tiedonantonsa YMP:n terveystarkastuksesta. 
Komission mukaan yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan perinpohjaisesti. Suoria tukia oli 
tarkoitus leikata huomattavasti ympäristö- ja työllisyyshyötyjen tehostamiseksi. Valitettavasti 
komissio leikkasi suoria tukia vain marginaalisesti tämän vuoden toukokuussa esittämässään 
lainsäädäntöehdotuksessa. 

Viljelijöille ei maksettaisi tukia aiempien satojen tai maanomistuksen perusteella, vaan heitä 
palkittaisiin heidän tekemistään julkisista palveluksista, kuten biologisen monimuotoisuuden 
lisääminen ja vesihuolto, sekä ympäristöasioissa, eläinten hyvinvoinnissa ja 
elintarviketurvallisuudessa saavutetuista tuloksista, jotka menevät lakisääteisiä velvoitteita 
pidemmälle. Siksi lausunnon valmistelija ehdottaa nykyisten suorien tukien lopettamista 
vuoteen 2020 mennessä. YMP:n talousarvioperiaatteena olisi julkisten varojen käyttö 
julkisten palvelusten tekemiseen. 

Täydentävien ehtojen kriteerit

Maanviljelyn kaiken julkisen rahoituksen ehdoksi on asetettava ympäristöä, luontoa ja 
eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön noudattaminen. Tätä säännellään täydentävien 
ehtojen kriteereillä. Valmistelija ehdottaa näiden kriteerien tiukentamista ja lisäsäännöksiä 
veden käytöstä ja kasvihuonekaasupäästöistä. 

Kokemus on osoittanut, että on tiukennettava valvontaa ja kovennettava seuraamuksia 
täydentävien ehtojen noudattamatta jättämisestä. Valvonnan tiukentamiseksi valmistelija 
ehdottaa valvonnalle vähimmäismäärää. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tarkastettava vuosittain vähintään 5 prosenttia tiloista.

Kesannointivelvoitteen poistaminen

Komissio ehdottaa pakollisesta kesannoinnista luopumista. Tämä tarkoittaa, että biologinen 
monimuotoisuus kärsii ja että menetetään myös muita tärkeitä ympäristöhyötyjä. Euroopan 
unionin tavoitteena on pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 
mennessä. 

Tavoitetta on mahdotonta saavuttaa, ellei maatalousala ole mukana asiassa. 
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On tieteellistä näyttöä siitä, että kesannoinnilla on saatu merkittäviä ympäristöhyötyjä. 
Esimerkkeinä mainittakoon luonnonvaraisten eläinten elinympäristöt ja tehoviljellyillä 
alueilla saavutetut tulokset maaperään ja vesiin kohdistuvien vaikutusten lieventämisessä.
Kesannoinnista luopuminen merkitsee näiden hyötyjen menettämistä. Menetys olisi 
korvattava korvaavien ehtojen ja maaseudun kehittämispolitiikan kohdennetuilla 
toimenpiteillä. 

Lisäksi peltojen reunoille olisi luotava luonnonkasveja ja ilman torjunta-aineita ja lannoitteita 
laajaperäisesti viljeltyjä kasveja kasvavia suojakaistaleita. Näin voidaan lisätä biologista 
monimuotoisuutta ja saada samalla myös puhtaampi maaperä ja varsinkin puhtaammat pohja-
ja pintavedet.

Ilmastonmuutos

Maatalous on suuri kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Olisi maksettava erityistukea 
toimenpiteille, joiden tarkoituksena on vähentää energiankulutusta elintarvikeketjussa, sekä 
toimenpiteille, joiden tarkoituksena on estää maatalousjätteen syntyminen ja saada 
maatalousjäte uusiokäyttöön. 

Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota eläinten tehotuotantoon, joka aiheuttaa noin 
18 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Missään tapauksessa YMP-varoja ei pitäisi 
käyttää lihankulutuksen edistämiseen, kuten nykyään vielä tehdään. Mitä ja miten paljon 
kukin kuluttaa, on kunkin oma vapaa valinta, mutta julkisia varoja ei pitäisi käyttää sellaisten 
tuotteiden kulutuksen edistämiseen, joilla on kielteisiä vaikutuksia ilmastoon, veden 
saatavuuteen ja maailman ruokahuoltoon. 

Koko maatalousalan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi komission olisi vuonna 2009 
ehdotettava sitovia lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää maatalousalan 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 80 
prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Eläinten hyvinvointi

Maatalousalan olisi parannettava eläinten hyvinvointia olisi parannettava huomattavasti. 
Komission olisi ehdotettava vuonna 2009 sitovia lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on parantaa eläinten hyvinvointia Euroopan unionissa. Ehdotuksiin olisi 
sisällytettävä teollisen eläinten kasvatuksen lopettaminen. 

Vuonna 2007 pidetyssä äänestyksessä parlamentin enemmistö kannatti taisteluhärkien 
kasvattajille maksettavien tukien lopettamista. Valitettavasti komissio ja neuvosto eivät ole 
reagoineet parlamentin selkeään vaatimukseen. Härkätaistelu on julma urheilulaji, eikä 
Euroopan unionin pitäisi tukea sitä. Siksi valmistelija toistaa parlamentin kehotuksen ja 
pyytää lopettamaan tukien maksamisen taisteluhärkien kasvattajille.

Vientituet

Vientituet ovat edelleen reilun maatalouskaupan esteenä. Tuet haittaavat usein kehitysmaiden 
paikallisia markkinoita. Siksi komission olisi lopetettava kaikkien vientitukien maksaminen 
viimeistään vuonna 2009.
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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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 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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Perustelu

Kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja uusien haasteiden kohtaamiseksi 
on siirrettävä erittäin suuri määrä rahaa ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin.

Tarkistus 2

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 
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.

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
vahvistetaan periaate, jonka mukaan suoria 
tukia on vähennettävä tai evättävä 
viljelijöiltä, jotka eivät noudata eräitä 
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. Myös vedenniukkuus ja 
ilmastonmuutos edellyttävät uusia 
täydentävien ehtojen kriteerejä. Sen 
vuoksi täydentävien ehtojen soveltamisalaa 
on syytä mukauttaa. Kokemus on lisäksi 
osoittanut, että on tarve tehostaa 
valvontaa ja koventaa seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Täydentävien ehtojen kriteerejä olisi täydennettävä vesihuoltoon ja ilmastonmuutokseen 
liittyvillä kriteereillä. Täydentävien ehtojen kriteerien täyttymisen varmistamiseksi olisi 
tehostettava valvontaa ja kovennettava seuraamuksia.
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Tarkistus 3

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 johtaa siihen, että 
biologinen monimuotoisuus varsinkin
lintujen osalta kärsii entisestään ja että 
menetetään myös muita tärkeitä 
ympäristöhyötyjä. Sen vuoksi on 
välttämätöntä säätää asianmukaisista 
korvauksista, joilla pyritään suojelemaan 
ja lisäämään biologista monimuotoisuutta 
sekä suojelemaan ja ennallistamaan
tiettyjä maiseman ominaispiirteitä. Tätä 
varten olisi vahvistettava yhteisön 
nykyisiä säännöksiä ja otettava lisäksi 
käyttöön uusia korvaavia toimia.

Or. en

Perustelu

On tieteellistä näyttöä siitä, että kesannoinnilla on saatu merkittäviä ympäristöhyötyjä. 
Esimerkkeinä mainittakoon luonnonvaraisten eläinten elinympäristöt ja tehoviljellyillä 
alueilla saavutetut tulokset maaperään ja vesiin kohdistuvien vaikutusten lieventämisessä.
Kesannoinnista luopuminen merkitsee näiden hyötyjen menettämistä. Menetys olisi korvattava 
korvaavien ehtojen ja maaseudun kehittämispolitiikan kohdennetuilla toimenpiteillä.
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Tarkistus 4

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 ja valtavan 
vuosittaisen vedentuhlauksen 
vähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Vedenniukkuusongelman ratkaisemiseksi maatalousalan on vähennettävä vedentuhlausta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska pysyvillä laitumilla on 
myönteisiä ympäristövaikutuksia, on 
aiheellista soveltaa toimenpiteitä, joilla 
kannustetaan nykyisten pysyvien laidunten
säilyttämiseen entisellään ja vältetään 
suurten alueiden muuttaminen peltomaaksi.

(5) Koska pysyvillä nurmilla on 
myönteisiä ympäristövaikutuksia, on 
aiheellista soveltaa toimenpiteitä, joilla 
kannustetaan nykyisten pysyvien nurmien
säilyttämiseen entisellään ja vältetään 
suurten alueiden muuttaminen peltomaaksi.

Or. en

Perustelu

Kaikkia pysyviä nurmia ei käytetä laiduntamiseen. Pysyvät nurmet ovat tärkeitä hiilivarastoja 
ja Euroopan tärkeimpiä biologisesti monimuotoisia elinympäristöjä. Tässä mielessä niitetyt 
nurmet ovat yhtä tärkeitä kuin laitumet. 
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Tarkistus 6

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

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5 000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus, edellyttäen 
että tuetaan vain kestäviä 
maatalouskäytäntöjä. Mukauttamisen 
prosenttimääriä olisi lisättävä 
huomattavasti kaikkien nykyisten suorien 
tukien poistamiseksi asteittain vuoteen 
2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

Viljelijöitä olisi palkittava heidän tekemistään julkisista palveluksista, kuten biologisen 
monimuotoisuuden lisäämisestä ja vesien säilyttämisestä, mutta tuki ei saisi olla 
automaattista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Syrjäisimpien alueiden maantieteellinen 
sijainti, saaristoluonne, vähäinen pinta-ala, 
vuorisuus ja ilmasto aiheuttavat niiden 
maatalousalalle lisätaakkoja. Näiden 
hankaluuksien ja rajoitteiden 
lieventämiseksi on asianmukaista poiketa 
velvollisuudesta soveltaa tuen 

(9) Syrjäisimpien alueiden maantieteellinen 
sijainti, saaristoluonne, vähäinen pinta-ala, 
vuorisuus ja ilmasto aiheuttavat niiden 
maatalousalalle lisätaakkoja. Näiden 
hankaluuksien ja rajoitteiden 
lieventämiseksi on asianmukaista poiketa 
velvollisuudesta soveltaa tuen 
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mukauttamista syrjäisimpien alueiden 
viljelijöihin.

mukauttamista syrjäisimpien ja 
epäsuotuisten alueiden viljelijöihin, jotka 
noudattavat kestäviä 
maatalouskäytäntöjä.

Or. en

Perustelu

Kestämättömiä maatalouskäytäntöjä ei pitäisi tukea.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kaikki nykyiset suorat tuet olisi 
poistettava vuoteen 2020 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, jotka menevät lakisääteisiä 
velvoitteita pidemmälle. Tällä tuella 
yhdessä maataloustuotteiden 
oikeudenmukaisten hintojen kanssa on 
tarkoitus tarjota viljelijöille kohtuullinen 
elintaso.

Or. en

Perustelu

Viljelijöille ei pitäisi maksaa kohdentamatonta tukea.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön tilatukijärjestelmä, jossa 
silloiset eri tukimekanismit yhdistettiin 
yhdeksi järjestelmäksi, jossa suorat tuet 
ovat tuotannosta riippumattomia. 
Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan eräitä sen 
osia voidaan yksinkertaistaa viljelijöiden ja 
hallinnon kannalta. Koska 
tilatukijärjestelmä on nyttemmin pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, joiden 
velvollisuus on ollut niin tehdä, eräät sen 
täytäntöönpanon alkuun liittyvät 
säännökset ovat vanhentuneet ja niitä olisi 
sen vuoksi tarkistettava. Tässä yhteydessä 
on eräissä tapauksissa havaittu 
tukioikeuksien merkittävää alikäyttöä. 
Tällaisten tilanteiden välttämiseksi ja 
ottaen huomioon, että viljelijät jo tuntevat 
tilatukijärjestelmän toiminnan, alun perin 
vahvistettua määräaikaa käyttämättömien 
tukioikeuksien palauttamiseksi 
kansalliseen varantoon olisi lyhennettävä 
kahdeksi vuodeksi.

(24) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön tilatukijärjestelmä, jossa 
silloiset eri tukimekanismit yhdistettiin 
yhdeksi järjestelmäksi, jossa suorat tuet 
ovat tuotannosta riippumattomia. 
Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan eräitä sen 
osia voidaan yksinkertaistaa viljelijöiden ja 
hallinnon kannalta. Koska 
tilatukijärjestelmä on nyttemmin pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, joiden 
velvollisuus on ollut niin tehdä, eräät sen 
täytäntöönpanon alkuun liittyvät 
säännökset ovat vanhentuneet ja niitä olisi 
sen vuoksi tarkistettava. Tässä yhteydessä 
on eräissä tapauksissa havaittu 
tukioikeuksien merkittävää alikäyttöä. 
Tällaisten tilanteiden välttämiseksi ja 
ottaen huomioon, että viljelijät jo tuntevat 
tilatukijärjestelmän toiminnan, alun perin 
vahvistettua määräaikaa käyttämättömien 
tukioikeuksien palauttamiseksi 
kansalliseen varantoon olisi lyhennettävä 
yhteen vuoteen. Varat olisi käytettävä 
ympäristön kannalta hyvien 
maatalouskäytäntöjen edistämiseen. 

Or. en

Perustelu

Tilatukibudjetin käyttämättä jääneet määrät olisi käytettävä maatalousalan 
ympäristöystävällisyyden lisäämiseen.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kesannointivelvoite otettiin käyttöön 
tarjonnan sääntelymekanismiksi. Kun 
otetaan huomioon peltokasvien 
markkinatilanteen kehitys yhdessä 
tuotannosta irrotettujen tukien kanssa, 
kyseinen mekanismi ei ole enää tarpeen, ja 
se olisi sen vuoksi poistettava. Asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 53 artiklan ja 63 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetut 
kesannointioikeudet olisi sen vuoksi 
aktivoitava hehtaarien perusteella soveltaen 
samoja tukikelpoisuusedellytyksiä kuin 
muihinkin oikeuksiin.

(27) Kesannointivelvoite otettiin käyttöön 
tarjonnan sääntelymekanismiksi. Kun 
otetaan huomioon peltokasvien 
markkinatilanteen kehitys yhdessä 
tuotannosta irrotettujen tukien kanssa, 
kyseinen mekanismi ei ole enää tarpeen, ja 
se olisi sen vuoksi poistettava. Asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 53 artiklan ja 63 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetut 
kesannointioikeudet olisi sen vuoksi 
aktivoitava hehtaarien perusteella soveltaen 
samoja tukikelpoisuusedellytyksiä kuin 
muihinkin oikeuksiin. Toisen pilarin tuilla 
olisi kannustettava viljelijöitä edistämään 
aktiivisesti biologista monimuotoisuutta 
kestävien maatalouskäytäntöjen avulla. 
Tällä korvattaisiin peltojen pakollisen 
kesannoinnin lopettamisesta aiheutuva 
ympäristöhaitta. 

Or. en

Perustelu

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että pakollisen kesannoinnin lopettaminen vaikuttaa 
erittäin haitallisesti biologiseen monimuotoisuuteen. Siksi tarvitaan vastatoimia.

Tarkistus 11

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 
asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 

(30) Vaikka asetuksella (EY) N:o 
1782/2003 otettiin käyttöön tuotannosta 
irrotettu tilatukijärjestelmä, siinä myös 
sallittiin jäsenvaltioiden jättää eräät tuet 
järjestelmän ulkopuolelle. Kyseisen 
asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
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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.

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. 
Kaikki taisteluhärkien kasvattajille 
myönnettävä tuet olisi lopetettava. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen. 

Or. en

Perustelu

Ei pidä tukea härkätaistelua. Taisteluhärkien kasvattajia on painostettava lopettamaan 
härkien myynti kyseiseen tarkoitukseen.

Tarkistus 12

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 

(31) Emolehmien sekä lammas- ja 
vuohialan osalta eräillä alueilla näyttää 
edelleen olevan maatalouselinkeinon 
kannalta tarpeen säilyttää 
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maataloustuotannon vähimmäistaso 
etenkin, jos viljelijöillä ei ole muita 
taloudellisia vaihtoehtoja. Sen vuoksi 
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 
1760/2000 sekä neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/2004 säädettyjä tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimuksia on noudatettava 
erityisesti eläinten jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.

maataloustuotannon vähimmäistaso 
etenkin, jos viljelijöillä ei ole muita 
taloudellisia vaihtoehtoja. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava päättää, että 
ne säilyttävät tuotantoon sidottujen tukien 
nykytason tai emolehmien osalta 
alhaisemman tason, edellyttäen että 
sovelletaan kestäviä ja eläinystävällisiä 
maatalouskäytäntöjä. Tällöin olisi 
säädettävä, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1760/2000 sekä neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/2004 säädettyjä tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimuksia on noudatettava 
erityisesti eläinten jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kestämättömiä maatalouskäytäntöjä ei pitäisi tukea.

Tarkistus 13

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 

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 30 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä kestävällä tavalla 
tuotettujen ja terveiden
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen, ei kuitenkaan 
lihankulutuksen edistämiseen. 
Erityistukea pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
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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.

jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua eräiden eläin- tai kasvitaudeista 
johtuvien taloudellisten tappioiden 
korvaamiseen, ellei näitä riskejä ole 
mahdollista kattaa yksityisillä 
vakuutuksilla ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että on toteutettu 
asianmukaiset toimenpiteet kyseisten 
tautien estämiseksi. 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

Perustelu

Julkisin varoin ei pitäisi edistää kestämätöntä ja/tai epätervettä maataloustuotantoa. Jos 
yksityiset vakuutukset kattavat eläin- tai kasvitautien aiheuttamat vahingot tai jos viljelijä ei 
ole toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä tautien estämiseksi, valtioiden ei pitäisi korvata 
aiheutuneita tappioita.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
otetaan käyttöön erityistuki 
energiakasveille alan kehityksen 
edistämiseksi. Energiakasvien erityistuen 
myöntämiselle ei ole enää riittävästi 
perusteita ottaen huomioon bioenergia-
alan viimeaikainen kehitys, tällaisten 
tuotteiden suuri kysyntä kansainvälisillä 
markkinoilla ja sitovat tavoitteet, jotka on 
asetettu bioenergian osuudelle kaikista 
polttoaineista vuoteen 2020 mennessä.

(38) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
otetaan käyttöön erityistuki 
energiakasveille alan kehityksen 
edistämiseksi. Nykyisiin biopolttoaineisiin 
liittyvien sosiaalisten ja 
ympäristöongelmien vuoksi 
energiakasvien erityistuki olisi poistettava. 
Sen sijaan olisi maksettava erityistukea 
toimenpiteille, joiden tarkoituksena on 
vähentää energiankulutusta 
elintarvikeketjussa, sekä toimenpiteille, 
joiden tarkoituksena on estää 
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maatalousjätteen syntyminen ja saada 
maatalousjäte uusiokäyttöön.

Or. en

Perustelu

Energiakasvien erityistuki olisi poistettava. Lisäksi on tärkeää vähentää energiankulutusta 
elintarvikeketjussa ja välttää maatalousjätteen syntymistä sekä saada maatalousjäte 
uusiokäyttöön. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio ehdottaa vuonna 2009 
sitovia lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on vähentää maatalousalan 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 30 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 
vähintään 80 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Maatalousalan olisi osallistuttava unionin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio ehdottaa vuonna 2009 
sitovia lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on parantaa eläinten 
hyvinvointia Euroopan unionissa. 
Ehdotuksiin sisällytetään eläinten 
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teollisen kasvatuksen lopettaminen. 

Or. en

Perustelu

Eläinten hyvinvointia on parannettava.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Komissio lopettaa kaikkien 
vientitukien maksamisen viimeistään 
vuonna 2009.

Or. en

Perustelu

Vientituet ovat edelleen reilun maatalouskaupan esteenä. Tuet haittaavat usein kehitysmaiden 
paikallisia markkinoita.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maatalousmaa, erityisesti maa, jota ei enää 
käytetä tuotantoon, säilytetään viljelyn ja
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
kansallisella tai alueellisella tasolla hyvää 
viljelykuntoa ja ympäristöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset liitteessä III 
esitetyn kehyksen perusteella ottaen 
huomioon kyseisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
ilmasto-olosuhteet, olemassa olevat 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maatalousmaa, erityisesti maa, jota ei enää 
käytetä tuotantoon, säilytetään ympäristön 
kannalta hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden 
on määriteltävä komission laatimien 
suuntaviivojen perusteella kansallisella tai 
alueellisella tasolla hyvää viljelykuntoa ja 
ympäristöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset liitteessä III 
esitetyn kehyksen perusteella ottaen 
huomioon kyseisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
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viljelyjärjestelmät, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet.

ilmasto-olosuhteet, olemassa olevat 
viljelyjärjestelmät, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muiden kuin uusien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden vuoden 2003 
pinta-alatukihakemusten määräpäivänä 
pysyvänä laitumena ollut maa-ala 
säilytetään pysyvänä laitumena. Uusien 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pysyvänä laitumena 1 päivänä toukokuuta 
2004 ollut maa-ala säilytetään pysyvänä 
laitumena. Bulgarian ja Romanian on 
kuitenkin varmistettava, että pysyvänä 
laitumena 1 päivänä tammikuuta 2007 
ollut maa-ala säilytetään pysyvänä 
laitumena.

2. Muiden kuin uusien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden vuoden 2003 
pinta-alatukihakemusten määräpäivänä 
pysyvänä nurmena käytetty maa-ala 
säilytetään pysyvänä nurmena. Uusien 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pysyvänä nurmena 1 päivänä toukokuuta 
2004 käytetty maa-ala säilytetään pysyvänä 
nurmena. Bulgarian ja Romanian on 
kuitenkin varmistettava, että pysyvänä 
nurmena 1 päivänä tammikuuta 2007 
käytetty maa-ala säilytetään pysyvänä 
nurmena. 

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

Jäsenvaltio voi kuitenkin asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa ja edellyttäen, 
että se voi varmistaa pysyvien nurmien 
kokonaisalan säilymisen, poiketa 
ensimmäisestä alakohdasta.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
metsitettäväksi tarkoitettuun pysyvään 
laitumeen, jos metsitys on hyvän 
ympäristön mukaista; tähän ei lueta 
joulukuusiviljelmiä eikä lyhytaikaisesti 
viljeltäviä, nopeakasvuisia lajeja.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
metsitettäväksi tarkoitettuun pysyvänä 
nurmena käytettyyn maa-alaan, jos 
metsitys on hyvän ympäristön mukaista; 
tähän ei lueta joulukuusiviljelmiä eikä 
lyhytaikaisesti viljeltäviä, nopeakasvuisia 
lajeja. Jos metsitetään pysyviä nurmia, 
jäsenvaltion, jossa metsitys tapahtuu, on 
toteuttava tarvittavat toimenpiteet
pysyvien nurmien kokonaisalan 
merkittävän pienenemisen estämiseksi. 
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Or. en

Perustelu

Kaikkia pysyviä nurmia ei käytetä laiduntamiseen. Pysyvät nurmet ovat ekologisesti erittäin 
arvokkaita ja toimivat tärkeinä hiilivarastoina. Tässä mielessä niitetyt nurmet ovat yhtä 
tärkeitä kuin laitumet. Pysyviä nurmia olisi suojeltava. 

Tarkistus 19

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 prosenttia, a) 2009: 15 prosenttia,

b) 2010: 9 prosenttia, b) 2010: 22 prosenttia,
c) 2011: 11 prosenttia, c) 2011: 29 prosenttia,

d) 2012: 13 prosenttia. d) 2012: 36 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Mukauttamisen prosenttimäärien tarkoituksena on lopettaa suorat tuet vuoteen 2020 
mennessä, koska suorilla tuilla ei taata, että viljelijät tekevät julkisia palveluksia. 
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 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) 6 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
100 000–199 999 euroa;

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

b) 11 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
200 000–299 999 euroa;

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

c) 16 prosenttiyksiköllä, jos määrä on 
vähintään 300 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Mukauttamisen prosenttimäärien tarkoituksena on lopettaa suorat tuet vuoteen 2020 
mennessä, koska suorilla tuilla ei taata, että viljelijät tekevät julkisia palveluksia. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 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 vastaavat 13 
prosenttiyksikön vähennystä, jaetaan 
asianomaisille jäsenvaltioille 128 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen seuraavien perusteiden 
mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Tämä on sopusoinnussa 7 artiklassa esitettyjen suurempien mukautusprosenttien kanssa.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioissa on oltava järjestelmä, 
jossa viljelijöille annetaan 
maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevia 
neuvoja, jäljempänä 'maatilojen 
neuvontajärjestelmä', ja jota hoitaa yksi tai 
useampi nimetty viranomainen tai 
yksityiset laitokset.

1. Jäsenvaltioissa on oltava järjestelmä, 
jossa viljelijöille ja biologeille annetaan 
maan-, tilan-, ympäristön- ja 
maisemanhoitoa koskevia neuvoja, 
jäljempänä 'maatilojen 
neuvontajärjestelmä', ja jota hoitaa yksi tai 
useampi nimetty viranomainen tai 
yksityiset laitokset.

Or. en

Perustelu

Tuotannon tehostaminen ei saisi olla ainut johtava periaate. Myös maan ekologinen arvo olisi 
otettava huomioon.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvontapalvelujen on katettava 
vähintään 1 luvussa tarkoitetut lakisääteiset 
hoitovaatimukset sekä hyvän 
viljelykunnon ja ympäristön vaatimus.

2. Neuvontapalvelujen on katettava 
vähintään 1 luvussa tarkoitetut lakisääteiset 
hoitovaatimukset sekä hyvän ympäristön 
vaatimus.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi säätää maan säilyttämisestä hyvässä viljelykunnossa, varsinkaan jos maata ei enää 
käytetä tuotantotarkoituksiin. Maa-alan ympäristöhyötyjen lisäämiseksi on usein hyvä 
vähentää maan arvoa maatalousmaana. Toissijaisuus on tärkeää, mutta tärkeää on myös 
varmistaa johdonmukaisuus kriteerien soveltamisessa. 
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla todetakseen, noudattavatko 
viljelijät 1 luvussa tarkoitettuja velvoitteita.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
paikalla vähintään viidellä prosentilla 
kaikista suoria tukia saavista tiloista
todetakseen, noudattavatko viljelijät 1 
luvussa tarkoitettuja velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Valvonnalle on asetettava vähimmäistaso, jotta viljelijät katsovat tarpeelliseksi noudattaa 
täydentävien ehtojen vaatimuksia.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi 26 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuissa yksityiskohtaisissa 
säännöissä säädettyjen edellytysten 
mukaisesti päättää olla vähentämättä tai 
epäämättä tukea, jos kyseinen määrä on 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklan 
1 kohdan mukaisten tuen vähentämisten 
tai epäämisten jälkeen enintään 
100 euroa viljelijää ja kalenterivuotta 
kohti.

Poistetaan.

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
vaihtoehtoa, toimivaltainen viranomainen 
toteuttaa seuraavana vuonna tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
viljelijä oikaisee havaitun noudattamatta 
jättämisen. Havainnot ja tilanteen 
korjaamiseksi toteutettavat toimet on 
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ilmoitettava viljelijälle.

Or. en

Perustelu

Noudattamatta jättämisestä olisi koiduttava seuraamuksia. Viljelijöitä olisi kannustettava 
täyttämään täydentävien ehtojen vaatimukset.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 20 prosenttia, ja 
jos kyseessä on toistuva noudattamatta 
jättäminen, vähennys ei saa olla enempää 
kuin 50 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Täydentävien ehtojen vaatimusten noudattamatta jättämistä ei pidä tehdä liian helpoksi.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on tarkoituksellinen 
noudattamatta jättäminen, 
vähennysprosentin on pääsääntöisesti 
oltava vähintään 20, ja kyseeseen voi myös 
tulla täydellinen yhden tai useamman 
tukijärjestelmän ulkopuolelle sulkeminen, 
ja nämä seuraamukset voivat jatkua yhden 
tai useamman kalenterivuoden ajan.

3. Jos kyseessä on tarkoituksellinen 
noudattamatta jättäminen, 
vähennysprosentin on pääsääntöisesti 
oltava vähintään 50, ja kyseeseen voi myös 
tulla täydellinen yhden tai useamman 
tukijärjestelmän ulkopuolelle sulkeminen, 
ja nämä seuraamukset voivat jatkua yhden 
tai useamman kalenterivuoden ajan.
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Or. en

Perustelu

Täydentävien ehtojen vaatimusten noudattamatta jättämistä ei pidä tehdä liian helpoksi.

Tarkistus 28

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 ylivoimaiset 
esteet tai poikkeukselliset olosuhteet.

Tukioikeudet, joita ei ole aktivoitu yhteen
vuoteen, on luovutettava kansalliseen 
varantoon, jolleivät kyseessä ole 36 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ylivoimaiset 
esteet tai poikkeukselliset olosuhteet. Varat 
olisi käytettävä ympäristön kannalta 
hyvien maatalouskäytäntöjen 
edistämiseen. 

Or. en

Perustelu

Tilatukibudjetin käyttämättä jääneet määrät olisi käytettävä maatalousalan 
ympäristöystävällisyyden lisäämiseen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vuoden 2008 pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä pysyvänä laitumena olevat
hehtaarit ja muut tukikelpoiset hehtaarit.

(b) vuoden 2008 pinta-alatukihakemusten 
määräpäivänä pysyvänä nurmena 
käytettävät hehtaarit ja muut tukikelpoiset 
hehtaarit.

Or. en
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Perustelu

Kaikkia pysyviä nurmia ei käytetä laiduntamiseen. Pysyvät nurmet ovat tärkeitä hiilivarastoja 
ja Euroopan tärkeimpiä biologisesti monimuotoisia elinympäristöjä. Tässä mielessä niitetyt 
nurmet ovat yhtä tärkeitä kuin laitumet. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätuki myönnetään lampaiden ja vuohien 
kasvattajille tämän asetuksen IV osaston 1 
luvun 7 jaksossa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa.

Lisätuki myönnetään kestäviä ja
eläinystävällisiä käytäntöjä noudattaville
lampaiden ja vuohien kasvattajille tämän 
asetuksen IV osaston 1 luvun 7 jaksossa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti 53 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettujen 
enimmäismäärien rajoissa.

Or. en

Perustelu

Tukia ei pitäisi myöntää kasvattajille, jotka pitävät eläimiä kestämättömällä tavalla tai 
laiminlyövät eläinten hyvinvoinnin.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
2 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI tarkoitettua 
emolehmäpalkkiota, on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea.

1. Jäsenvaltion, joka on pidättänyt 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 
2 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukaisesti kokonaan tai osittain tämän 
asetuksen 41 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen enimmäismäärän osan, joka 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä VI tarkoitettua 
emolehmäpalkkiota, on maksettava 
vuosittain viljelijöille lisätukea. Kaikki 
taisteluhärkien kasvattajille myönnettävät 
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tuet kuitenkin lopetetaan.

Or. en

Perustelu

Ei pidä tukea härkätaistelua. Taisteluhärkien kasvattajia on painostettava lopettamaan 
härkien myynti kyseiseen tarkoitukseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio, joka on pidättänyt asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 1 kohdan, 
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan tai 2 
kohdan b alakohdan mukaisesti kokonaan 
tai osittain tämän asetuksen 41 artiklassa 
tarkoitetun kansallisen enimmäismäärän 
osan, joka vastaa vasikoiden 
teurastuspalkkiota, muiden eläinten kuin
vasikoiden teurastuksesta maksettavaa 
palkkiota tai urospuolisten nautojen 
erityispalkkiota, voi maksaa viljelijöille 
lisätukea. Lisätuki myönnetään vasikoiden 
teurastuksesta, muiden nautaeläinten kuin 
vasikoiden teurastuksesta ja urospuolisten 
nautojen pidosta IV osaston 1 luvun 8 
jaksossa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti. Lisätuen määrä on 50 
prosenttia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
68 artiklan mukaisesti sovellettavasta 
tasosta, ja se maksetaan tämän asetuksen 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa.

2. Jäsenvaltio, joka on pidättänyt asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 68 artiklan 1 kohdan, 
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan tai 2 
kohdan b alakohdan mukaisesti kokonaan 
tai osittain tämän asetuksen 41 artiklassa 
tarkoitetun kansallisen enimmäismäärän 
osan, joka vastaa vasikoiden 
teurastuspalkkiota, muiden eläinten kuin 
vasikoiden teurastuksesta maksettavaa 
palkkiota tai urospuolisten nautojen 
erityispalkkiota, voi maksaa viljelijöille 
lisätukea. Lisätuki myönnetään vasikoiden 
teurastuksesta, muiden nautaeläinten kuin 
vasikoiden teurastuksesta ja urospuolisten 
nautojen pidosta IV osaston 1 luvun 8 
jaksossa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti. Lisätuen määrä on 50 
prosenttia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
68 artiklan mukaisesti sovellettavasta 
tasosta, ja se maksetaan tämän asetuksen 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa. 
Kaikki taisteluhärkien kasvattajille 
myönnettävät tuet kuitenkin lopetetaan.

Or. en
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Perustelu

Ei pidä tukea härkätaistelua. Taisteluhärkien kasvattajia on painostettava lopettamaan 
härkien myynti kyseiseen tarkoitukseen.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pysyvänä laitumena olevat hehtaarit, 
sellaisina kuin ne on määritelty 30 päivänä 
kesäkuuta 2008, ja muut tukikelpoiset 
hehtaarit.

b) pysyvänä nurmena olevat hehtaarit, 
sellaisina kuin ne on määritelty 30 päivänä 
kesäkuuta 2008, ja muut tukikelpoiset 
hehtaarit.

Or. en

Perustelu

Kaikkia pysyviä nurmia ei käytetä laiduntamiseen. Pysyvät nurmet ovat tärkeitä hiilivarastoja 
ja Euroopan tärkeimpiä biologisesti monimuotoisia elinympäristöjä. Tässä mielessä niitetyt 
nurmet ovat yhtä tärkeitä kuin laitumet. 

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta

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 30 prosenttia 41 
artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästään myöntääkseen tukea 
viljelijöille

a) seuraaviin toimiin: a) seuraaviin toimiin:
i) tietyt maatalouden muodot, jotka ovat 
tärkeitä ympäristönsuojelun tai ympäristön 
tilan parantamisen kannalta;

i) tietyt maatalouden muodot, jotka ovat 
tärkeitä ympäristönsuojelun tai ympäristön 
tilan parantamisen kannalta;

ii) maataloustuotteiden laadun 
parantaminen; tai

ii) maataloustuotteiden ympäristöllisen ja 
terveydellisen laadun parantaminen; tai
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iii) maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
parantaminen;

iii) kestävällä tavalla tuotettujen ja 
terveellisten maataloustuotteiden kaupan 
pitämisen parantaminen, ei kuitenkaan 
lihankulutuksen edistäminen;

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

b) korvauksena erityishaitoista, joita 
viljelijöille aiheutuu kestävällä tavalla 
harjoitetuilla maito-, naudanliha-, 
lampaanliha-, vuohenliha- ja riisialoilla 
taloudellisesti haavoittuvaisilla tai 
ympäristöllisesti herkillä alueilla;

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 ympäristöllisesti arvokkaan
maan viljelemättä jättäminen ja/tai 
korvataan näillä alueilla ympäristöllisesti 
arvokkaiden maiden viljelijöille aiheutuvat 
erityiset haitat;

d) satovakuutusmaksuihin 69 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin;

d) satovakuutusmaksuihin 69 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin;

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

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

Or. en

Perustelu

Kestämättömiä maatalouskäytäntöjä ei pitäisi tukea. Ympäristöllisesti arvokasta maata on 
suojeltava.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten varalta, 
ellei näitä riskejä ole mahdollista kattaa 
yksityisillä vakuutuksilla.
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Or. en

Perustelu

Jos yksityiset vakuutukset kattavat haitallisista sääilmiöistä aiheutuneet vahingot, valtioiden 
ei pitäisi korvata aiheutuneita tappioita. 

Tarkistus 36

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 eläin- tai 
kasvitaudista johtuvien taloudellisten 
tappioiden johdosta, ellei näitä riskejä ole 
mahdollista kattaa yksityisillä 
vakuutuksilla ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että on toteutettu 
asianmukaiset toimenpiteet kyseisten 
tautien estämiseksi.

Or. en

Perustelu

Jos yksityiset vakuutukset kattavat eläin- tai kasvitautien aiheuttamat vahingot tai jos viljelijä 
ei ole toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä tautien estämiseksi, valtioiden ei pitäisi korvata 
aiheutuneita tappioita.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa A – 1 kohta – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

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

3 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan b ja d
alakohta, 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta sekä 5 
artikla
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Or. en

Perustelu

Luonnon ja varsinkin biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin olisi sisällytettävä kaikki neuvoston direktiivin 79/409/ETY (lintudirektiivi) 
ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY (luontotyyppidirektiivi) relevantit säännökset, kuten 
nykyisessä YMP-lainsäädännössä. Jos tämä tarkistus hyväksytään, kaikki lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin sisällytettävät säännökset ovat jo osa nykyistä YMP-lainsäädäntöä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa A – 5 kohta – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

6 artikla ja 13 artiklan 1 kohdan a 
alakohta

6, 13 ja 15 artikla

Or. en

Perustelu

Luonnon ja varsinkin biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin olisi sisällytettävä kaikki neuvoston direktiivin 79/409/ETY (lintudirektiivi) 
ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY (luontotyyppidirektiivi) relevantit säännökset, kuten 
nykyisessä YMP-lainsäädännössä. Jos tämä tarkistus hyväksytään, kaikki lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin sisällytettävät säännökset ovat jo osa nykyistä YMP-lainsäädäntöä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite III
Komission teksti

Asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu hyvän viljelykunnon ja ympäristön vaatimus

Asia Standardit

– Vähimmäiskasvipeite
– Maanhoidon vähimmäistaso kulloisenkin 
paikan olosuhteiden mukaan

Maaperän eroosio:
Maaperää on suojeltava asianmukaisin 
toimenpitein

– Estopengerrykset

Maaperän orgaaninen aines: – Vuoroviljelyä koskevat standardit tarvittaessa
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Asia Standardit

Maaperän orgaanisen aineksen määrän 
säilyttäminen tarkoituksenmukaisin 
käytäntein

– Sängellä olevien peltojen hoito

Maaperän rakenne:

Maaperän rakenteen säilyttäminen 
asianmukaisin toimenpitein

– Koneiden tarkoituksenmukainen käyttö

– Vähimmäiseläintiheys tai/ja 
tarkoituksenmukaiset järjestelmät

– Pysyvän laitumen suojelu
– Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan pensasaidat, 
lammikot, ojat ja linjassa, ryhmissä tai 
yksinään olevat puut sekä pellonpientareet
– Tapauksen mukaan oliivipuiden raivauskielto
– Haitallisen kasvillisuuden leviämisen 
välttäminen maatalousmaalla

Huolenpidon vähimmäistaso:
Huolenpidon vähimmäistason 
varmistaminen ja elinympäristöjen tilan 
heikentymisen välttäminen

– Oliivi- ja viinitilojen ylläpitäminen hyvässä 
kasvukunnossa

Vesien suojelu ja vesihuolto:
Vesien suojelu saastumiselta ja valumilta 
sekä vedenkäytön hallinnointi

– Suojakaistaleiden luominen vesistöjen 
varrelle
– Kasteluveden käyttöä koskevien 
lupamenettelyjen noudattaminen

Tarkistus

Asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu hyvän viljelykunnon ja ympäristön vaatimus

Asia Standardit

Biologisen monimuotoisuuden lisääminen – Luonnonkasveja (vähintään 2 metriä) tai 
laajaperäisesti (ilman torjunta-aineita ja 
lannoitteita) viljeltyjä kasveja (vähintään 5 
metriä) kasvavien suojakaistaleiden luominen 
peltojen reunoille

– Vähimmäiskasvipeite
– Maanhoidon vähimmäistaso kulloisenkin 
paikan olosuhteiden mukaan

Maaperän eroosio:
Maaperää on suojeltava asianmukaisin 
toimenpitein

– Estopengerrykset

Maaperän orgaaninen aines: – Vuoroviljelyä koskevat standardit tarvittaessa
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Asia Standardit

Biologisen monimuotoisuuden lisääminen – Luonnonkasveja (vähintään 2 metriä) tai 
laajaperäisesti (ilman torjunta-aineita ja 
lannoitteita) viljeltyjä kasveja (vähintään 5 
metriä) kasvavien suojakaistaleiden luominen 
peltojen reunoille

Maaperän orgaanisen aineksen määrän 
säilyttäminen tarkoituksenmukaisin 
käytäntein

– Sängellä olevien peltojen hoito

Maaperän rakenne:

Maaperän rakenteen säilyttäminen 
asianmukaisin toimenpitein

– Koneiden tarkoituksenmukainen käyttö

– Vähimmäiseläintiheys tai/ja 
tarkoituksenmukaiset järjestelmät

– Pysyvän nurmen suojelu
– Maisemapiirteiden säilyttäminen, mukaan 
luettuina tapauksen mukaan pensasaidat, 
lammikot, ojat ja linjassa, ryhmissä tai 
yksinään olevat puut sekä pellonpientareet
– Tapauksen mukaan oliivipuiden raivauskielto
– Haitallisen kasvillisuuden leviämisen 
välttäminen maatalousmaalla

– Oliivi- ja viinitilojen ylläpitäminen hyvässä 
kasvukunnossa

Huolenpidon vähimmäistaso:
Huolenpidon vähimmäistason 
varmistaminen ja elinympäristöjen tilan 
heikentymisen välttäminen

– Tapauksen mukaan vanhojen runsaslajisten 
oliivitarhojen raivauskielto

Vesien suojelu ja vesihuolto:
Vesien suojelu saastumiselta ja valumilta 
sekä vedenkäytön hallinnointi

– Suojakaistaleiden luominen vesistöjen
varrelle
– Kasteluveden käyttöä koskevien 
lupamenettelyjen noudattaminen

Maaperän ja pohjaveden suojelu
– Torjunta-aineiden, raskasmetallien ja 
lannoitteiden enimmäismäärät maaperässä ja 
pohjavedessä 

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi säätää maan säilyttämisestä hyvässä viljelykunnossa, varsinkaan jos maata ei enää 
käytetä tuotantotarkoituksiin. Maa-alan ympäristöhyötyjen lisäämiseksi on usein hyvä 
vähentää maan arvoa maatalousmaana. Kesannoinnin lopettamisesta aiheutuvien 
ympäristöhaittojen kompensoimiseksi olisi toteutettava vaihtoehtoisia toimenpiteitä 
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biologisen monimuotoisuuden suojelun varmistamiseksi.
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