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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 363/2009,
annettu 4 päivänä toukokuuta 2009,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun
kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1974/2006 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kaisina tarkistuksina ja niistä olisi tehtävä komission pää
tös.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous
rahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen
20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 91 artiklan,

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 74/2009 luetellaan mahdollisia vai
kutuksia, joita asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artik
lassa tarkoitettuihin toimintalinjoihin liittyvillä toimilla
pyritään saavuttamaan. Tämä luettelo ei ole kattava, ja
jäsenvaltiot voivat ehdottaa muita mahdollisia vaikutuk
sia, joita edellä mainituilla toimilla pyritään saavutta
maan. Jotta kuitenkin yhdenmukaisuus jo tunnistettujen
mahdollisten vaikutusten ja uusia haasteita koskevien toi
mien lujittamiseen liittyvän yleisen tavoitteen välillä voi
taisiin varmistaa, komission olisi tarkistettava jäsenvalti
oiden ehdottamat uudet mahdolliset vaikutukset ja maa
seudun kehittämiskomitean olisi annettava niistä lau
sunto. Sen vuoksi uusia mahdollisia vaikutuksia aiheutta
vista muutoksista olisi tehtävä komission päätös.

(6)

Koska tarkistukset koskevat usein vähämerkityksisiä poik
keuksia yhteisten markkinajärjestelyjen ja maaseudun ke
hittämisen välisiin rajalinjaperiaatteisiin ja jotta hallinnol
lisia rasitteita vähennettäisiin, komission ei tulisi enää
tehdä päätöksiä tarkistuksista, jotka koskevat asetuksen
(EY) N:o 1698/2005 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun
poikkeuksen muuttamista. Sen vuoksi tällainen tarkistus
luokka olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 1974/2006
7 artiklan luettelosta.

(7)

Yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta johtuvan ra
kenneuudistuksen kohteena oleville tiloille myönnettävää
tukea koskevien elinkeinosuunnitelmien sisältö ja arvioin
tiperusteet olisi täsmennettävä.

(8)

Koska ”kesannointitoimenpide” lakkautetaan yhteisen
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista
yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestel
mistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o
247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuk
sen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tam
mikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
73/2009 (5) nojalla, tähän toimenpiteeseen viittaavia
säännöksiä on mukautettava.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Asetusta (EY) N:o 1698/2005, jossa vahvistetaan maaseu
dun kehittämiseen maaseuturahastosta myönnettävän
tuen oikeudellinen kehys yhteisössä, on muutettu Euroo
pan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maa
seuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta 19 päivänä
tammikuuta 2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY)
N:o 74/2009 (2). Sen vuoksi komission asetusta (EY)
N:o 1974/2006 (3) olisi täydennettävä uusilla yksityiskoh
taisilla täytäntöönpanosäännöillä.

Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä
maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä loka
kuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1234/2007 (4) mukaisen maitokiintiöjärjestelmän päätty
minen edellyttää erityisiä toimia maidontuottajilta. Sen
vuoksi on aiheellista kumota ohjelmakauden alusta al
kaen rajoitus, jonka mukaan maitotiloille myönnetään
investointitukea vain, jos yksittäiselle tilalle vahvistettuja
tuotantokiintiöitä ei ylitetä.

Asetuksessa (EY) N:o 74/2009 säädetään vaatimuksesta
tarkistaa kansalliset strategiasuunnitelmat. Olisi määritel
tävä, mitä tähän tarkistukseen vähintään kuuluu.

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklassa säädetty
jen toimintalinjojen tärkeyden vuoksi mainitun artiklan
ensimmäisen täytäntöönpanon jälkeen tehtäviä maaseu
dun kehittämisohjelmien tarkistuksia olisi pidettävä ase
tuksen (EY) N:o 1698/2005 19 artiklan 1 kohdan mu
EUVL
EUVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L

277, 21.10.2005,
30, 31.1.2009, s.
368, 23.12.2006,
299, 16.11.2007,

s. 1.
100.
s. 15.
s. 1.

(5) EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.
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Investointihankkeiden toteuttamisen helpottamiseksi ny
kyisessä talous- ja rahoituskriisissä, ennakkomaksujen
enimmäismäärää olisi nostettava vuosina 2009 ja 2010.

On aiheellista mukauttaa eräisiin maaseuturahastosta yh
teisrahoitettaviin toimenpiteisiin ja kansalliseen lisärahoi
tukseen myönnettävää valtiontukea koskevat säännökset,
jotta niiden soveltamisala voitaisiin selkeyttää ja ottaa
huomioon asetuksella (EY) N:o 74/2009 käyttöön otettu
yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta johtuvan ra
kenneuudistuksen kohteena olevia tiloja koskeva uusi toi
menpide.
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1) Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Maitoalaa lukuun ottamatta, jos yhteisessä markkina
järjestelyssä, myös suorassa tukijärjestelmässä, jota rahoite
taan Euroopan maatalouden tukirahastosta (EMOTR), rajoi
tetaan tuotantoa tai rajataan yhteisön tukea yksittäisten vil
jelijöiden, tilojen tai jalostuslaitosten tasolla, asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 nojalla ei voida tukea investointeja, jotka
kasvattaisivat tuotannon yli näiden rajoitusten tai rajoittei
den.”;

2) Lisätään 3 a artikla seuraavasti:
(11)

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 78 artiklan f kohdassa
oleva ilmaisu ”merkittävä muutos” on tarpeen määritellä.

(12)

Jotta asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklassa sää
dettyjä toimintalinjoja koskevia toimia voitaisiin seurata,
osan mainitun asetuksen 80 artiklassa tarkoitetuista
yhteisistä seuranta- ja arviointisäännöistä muodostavat
tuotosta koskevat indikaattorit ja niihin liittyvät tavoitteet
olisi eriytettävä toimien tyyppien mukaan.

(13)

Jäsenvaltioiden on annettava tarkistetuissa ohjelmissaan
tiedot asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklassa
mainittuihin toimintalinjoihin liittyvien toimien tyypeistä
ja ilmoitettava, mitkä näistä toimista perustuvat uuteen
toimenpiteeseen eli mitä toimenpiteitä ei ole vielä hyväk
sytty maaseudun kehittämisohjelmassa. Lisäksi on esitet
tävä ohjeellinen maaseuturahaston rahoitusosuus vuosia
2010–2013 varten. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o
1974/2006 liitteitä olisi muutettava.

(14)

Jotta johdonmukaisuus asetuksen (EY) N:o 74/2009, jota
tämän asetuksen säännökset täydentävät, soveltamispäi
vän kanssa säilyisi, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päi
västä tammikuuta 2009. Tällaisen taannehtivan sovelta
misen olisi oltava asianomaisten tuensaajien oikeusvar
muutta koskevan periaatteen mukainen.

(15)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1974/2006 olisi muutet
tava.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun
kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

”3 a artikla
Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 12 a artiklan mukaiseen
kansallisten strategiasuunnitelmien tarkistukseen on kuulut
tava niiden mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdassa
vahvistettujen asiaankuuluvien tekijöiden tarkistus, jotka
liittyvät mainitun asetuksen 16 a artiklan 1 kohdassa sää
dettyihin toimintalinjoihin, ja erityisesti tärkeimpien mää
rällisesti ilmaistujen tavoitteiden tarkistus.

Kansallisessa strategiassa on määriteltävä asetuksen (EY) N:o
1698/2005 69 artiklan 5 a kohdassa tarkoitettu kullekin
mainitun asetuksen 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle
toimintalinjalle kyseisessä jäsenvaltiossa jaettu likimääräinen
ja ohjeellinen maaseuturahaston rahoitusosuus ja siinä on
oltava jakoa koskevat asianmukaiset selitykset.”;

3) Korvataan 5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seu
raavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 ja 16 a artiklassa tar
koitettujen maaseudun kehittämisohjelmien sisältö on vah
vistettava tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.”.

4) Muutetaan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a) korvataan d alakohta seuraavasti:

”d) tarkistus koskee asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a
artiklan ensimäistä täytäntöönpanoa;”;

b) lisätään kohta seuraavasti:
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1974/2006 seuraavasti:

”e) tarkistus aiheuttaa asetuksen (EY) N:o 1698/2005
16 a artiklassa mainittuihin toimintalinjoihin liitty
vän uuden mahdollisen vaikutuksen, jota ei luetella
mainitun asetuksen liitteessä II.”.
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5) Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.
Edellä 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut
jäsenvaltioiden tekemät ohjelmamuutokset voivat olla ra
hoituksen jakautumisen toimenpidekohtaisia muutoksia
jonkin toimintalinjan sisällä sekä muita kuin rahoitukseen
liittyviä muutoksia, jotka koskevat uusien toimenpiteiden ja
toimintalinjatyyppien käyttöönottoa, nykyisten toimenpitei
den ja toimintalinjatyyppien lakkauttamista, asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun poik
keukseen liittyviä muutoksia tai ohjelmaan sisältyviä nykyi
siä toimenpiteitä koskevia tietoja tai kuvauksia.”.

6) Lisätään 24 a artikla seuraavasti:
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missopimuksen 36 artiklan soveltamisalaan kuulumattomia
maksuja asetuksen (EY) N:o 1698/2005 25, 43–49 ja 52 ar
tiklan mukaisiin toimenpiteisiin ja mainitun asetuksen 21,
24, 28, 29, 30 ja 35 a artiklan mukaisten toimenpiteiden
nojalla toteutettuihin toimiin taikka perustamissopimuksen
36 artiklan soveltamisalaan kuulumatonta kansallista lisära
hoitusta asetuksen (EY) N:o 1698/2005 25, 27, 43–49 ja
52 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin ja mainitun asetuksen
21, 24, 28, 29, 30 ja 35 a artiklan mukaisten toimenpi
teiden nojalla toteutettuihin toimiin ainoastaan, jos kysei
nen valtiontuki on tämän asetuksen liitteessä II olevan 9
kohdan B kohdan mukainen.”;

11) Lisätään 4 jaksoon ”Seuranta ja arviointi” 59 a artikla seu
raavasti:

”24 a artikla
Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 35 a artiklassa tarkoitetussa
elinkeinosuunnitelmassa on

a) kuvattava suunnitellun rakenneuudistuksen pääpiirteet,
mukaan lukien tuotannon monipuolistaminen maata
loustoimintojen ulkopuolelle;

”59 a artikla
Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 78 artiklan f alakohdassa
ilmaisuun ”merkittävät ehdotukset maaseudun kehittämis
ohjelmien muuttamiseksi” sisältyvät muutokset, joista on
tehtävä komission päätös, ja tämän asetuksen 9 artiklan 1
kohdassa tarkoitetut muutokset, lukuun ottamatta muutok
sia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 5 artiklan 6 kohdassa
tarkoitettuun poikkeukseen ja ohjelmaan sisältyviä nykyisiä
toimenpiteitä koskeviin tietoihin tai kuvauksiin.”;

b) täsmennettävä erityistavoitteet.”.

7) Poistetaan 27 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta.

12) Lisätään 62 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

8) Lisätään 46 artiklaan kohta seuraavasti:

”Tätä artiklaa sovelletaan myös sitoumuksiin, jotka liittyvät
asetuksen (EY) N:o 73/2009 voimaantulon jälkeen tapahtu
vaan kesannoinnin lakkauttamiseen. Tuensaajan pyynnöstä
mukautusten tekeminen tällaisiin sitoumuksiin voidaan sal
lia myös, jos tarkistuslauseketta ei ole.”;

9) Lisätään 56 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan
virke seuraavasti:

”Kun kyseessä ovat investoinnit, joista tehtiin tuen myön
tämistä koskeva yksittäinen päätös vuonna 2009 tai 2010,
ennakon määrää voidaan lisätä enintään 50 prosenttiin ky
seiseen investointiin liittyvästä julkisesta tuesta.”;

”Kun kyseessä ovat toimenpiteet, joihin sisältyy asetuksen
(EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan mukaisesti määriteltyjä
toimia, tuotosindikaattorit ja niiden ohjeelliset tavoitteet on
jaoteltava toimien tyyppien mukaan.”;

13) Korvataan 63 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohta seu
raavasti:

”Jos kyseessä on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen ti
lanne, ja erityisesti tietojärjestelmän toiminnan häiriintyessä
tai pysyvän yhteyden puuttuessa jäsenvaltio voi toimittaa
asiakirjat komissiolle levykkeellä tai muulla soveltuvalla
sähköisellä keinolla. Komissiolle on ilmoitettava etukäteen
tällaisten asiakirjojen toimittamisesta levykkeellä tai muulla
sähköisellä keinolla.”.

10) Korvataan 57 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.
Maaseudun kehittämisohjelmat voivat sisältää jäsen
valtioiden maaseudun kehittämiseksi suorittamia perusta

14) Muutetaan liitteet I, II, VII ja VIII tämän asetuksen liitteen
mukaisesti.
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009. Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin
1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2009.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen

5.5.2009

5.5.2009
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LIITE
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1974/2006 liitteet seuraavasti:
1) Korvataan liite I seuraavasti:
”LIITE I
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tukijärjestelmät

— Hedelmät ja vihannekset (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (*) II osan I osaston IV luvun IV a alajakso)
— Viini (neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 (**) II osaston I luku)
— Tupakka (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 II osan I osaston IV luvun V jakso)
— Oliiviöljy (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 II osan I osaston IV luvun IV jakso)
— Humala (asetuksen (EY) No 1782/2003 68 a artikla)
— Lampaat ja vuohet (neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (***) 102 artiklan 1 kohta)
— Mehiläishoito (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 I osaston IV luvun VI jakso)
— Sokeri (neuvoston asetus (EY) N:o 320/2006 (****))
— Maatalousalan erityistoimenpiteet syrjäisimmillä alueilla (neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 (*****) III osasto)
ja pienillä Egeanmeren saarilla (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 (******) III luku)
— Suorat tuet (asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohta ja 68 artikla)

___________
(*)
(**)
(***)
(****)
(*****)
(******)

EUVL
EUVL
EUVL
EUVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L
L
L

299, 2.10.2007, s. 1.
148, 6.6.2008, s. 1.
30, 31.1.2009, s. 16.
58, 28.2.2006, s. 42.
42, 14.2.2006, s. 1.
265, 26.9.2006, s. 1.”.

2) Muutetaan liite II seuraavasti:
a) Korvataan 5.2 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:
”— Vahvistettava, että valtiontukea koskevia menettelyjä ja aineellisia soveltuvuusperusteita ja erityisesti perus
tamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklan mukaisia julkisen kokonaistuen enimmäismäärää noudatetaan asetuksen
(EY) N:o 1698/2005 25, 43–49 ja 52 artiklan toimenpiteissä sekä kyseisen asetuksen 21, 24, 28, 29, 30 ja 35
a artiklan mukaisiin toimenpiteisiin kuuluvissa toimissa, jotka eivät kuulu perustamissopimuksen 36 artiklan
soveltamisalaan.”.
b) Korvataan 5.3 kohta seuraavasti:
”5.3. Toimintalinjoja ja toimenpiteitä koskevat tiedot
Toimenpiteistä on annettava seuraavat erityistiedot, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1
kohdassa tarkoitettuja toimien erityistyyppejä koskevat tiedot.”.
c) Korvataan 5.3.1.4 kohta seuraavasti:
”5.3.1.4. S i i r t y m ä k a u d e n t o i m e n p i t e e t ”.
d) Lisätään 5.3.1.4.4 kohta seuraavasti:
”5.3.1.4.4. Y h t e i s e n m a r k k i n a j ä r j e s t e l y n u u d i s t u k s e s t a j o h t u v a n r a k e n n e u u d i s t u k 
sen kohteena olevat tilat;
— asianomaisen yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksen kuvaus,
— tiivistelmä elinkeinosuunnitelman vaatimuksista,
— tuen määrä ja kesto.”.
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e) Lisätään 5.3.6 kohta seuraavasti:

”5.3.6. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu luettelo toimien
tyypeistä mainitun asetuksen 69 artiklan 5 a kohdassa tarkoitettujen määrien rajoissa.

Toimintalinja/
Toimenpide

Toimen tyyppi

Mahdolliset
vaikutukset

Toimintalinja 1
Toimenpide 111

…

…

Toimenpide …

…

…

Toimintalinja 2
Toimenpide 211

…

…

Toimenpide …

…

…

Toimintalinja 3
Toimenpide 311

…

…

…

…

’Nykyinen’ tai ’uusi’
Toimen tyyppi

Viittaus toimen
tyyppiä koskevaan
kuvaukseen maa
seudun kehittämis
suunnitelmassa

Tuotosindikaattori
– tavoite

Toimenpide …
Toimintalinja 4
Toimenpide 411
Toimenpide …
Huom. Sarakkeeseen ’nykyinen tai uusi toimen tyyppi’ merkitään, sisältyikö asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklassa tarkoi
tettuja toimintalinjoja koskeva toimen tyyppi 31. joulukuuta 2008 sovellettuun maaseudun kehittämissuunnitelman versi
oon. Nykyisiin toimien tyyppeihin tehtyjä muutoksia pidetään myös ’uusina toimen tyyppeinä’.”.

f) Korvataan 6.1 kohta seuraavasti:

”6.1. Maaseuturahastosta myönnettävä vuosittainen rahoitus (euroina)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Muut kuin lähentymistavoitealueet
Lähentymistavoitealueet (*)
Syrjäisimmät alueet ja pienet Egeanmeren
saaret (**)
Vapaaehtoinen mukauttaminen (***)
Lisärahoitusosuus Portugalille
Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 5 a
kohdan mukainen lisärahoitus – muut kuin
lähentymistavoitealueet
Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 5 a
kohdan
mukainen
lisärahoitus
–
lähentymistavoitealueet (****)
Yhteensä
(*)
(**)
(***)
(****)

Jäsenvaltiot, joissa on lähentymistavoitealueita.
Jäsenvaltiot, joiden alueeseen kuuluu syrjäisiä alueita, tai pienet Egeanmeren saaret.
Jäsenvaltiot, jotka soveltavat vapaaehtoista mukauttamista asetuksen (EY) N:o 378/2007 nojalla.
Jäsenvaltiot, jotka saavat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 5 a kohdassa tarkoitettuja lisävaroja ja joissa on
lähentymistavoitealueita.”.
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g) Korvataan taulukon 6.2 otsikon jälkeen oleva alaviite 1 seuraavasti:
”(1) Taulukko 6.2 on täytettävä jokaisesta taulukossa 6.1 olevasta maaseuturahaston osarahoitusmäärästä.”.
h) Lisätään 6.3 kohta seuraavasti:
”6.3. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklassa tarkoitettuja toimia koskeva ohjeellinen talousarvio 1. tammikuuta
2010 ja 31. joulukuuta 2013 väliselle ajalle (16 a artiklan 3 kohdan b alakohta) asetuksen (EY) N:o 1698/2005
69 artiklan 5 a kohdassa eriteltyjen määrien rajoissa.
Toimintalinja/Toimenpide

Maaseuturahaston rahoitusosuus 2010–2013

Toimintalinja 1
Toimenpide 111

…

Toimenpide …

…

Toimintalinja 2
Toimenpide 211

…

Toimenpide …

…

Toimintalinja 3
Toimenpide 311

…

Toimenpide …
Toimintalinja 4
Toimenpide 411

…

Toimenpide …
Toimintalinjat 1, 2, 3 ja 4 yhteensä

…”

i) Lisätään 7 kohtaan koodi 144 seuraavasti:
”144 Yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta johtuvan rakenneuudistuksen kohteena olevat tilat”.
j) Korvataan 9 kohdan B kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:
”Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 25, 27 (jälkimmäisen osalta ainoastaan siltä osin, kuin kyse on asetuksen (EY) N:o
1698/2005 89 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta lisärahoituksesta), 43–49 ja 52 artiklan mukaisten toimenpitei
den ja mainitun asetuksen 21, 24, 28, 29, 30 ja 35 a artiklan mukaisiin toimenpiteisiin kuuluvien, perustamisso
pimuksen 36 artiklan soveltamisalan ulkopuolisten toimien osalta:”.
3) Muutetaan liite VII seuraavasti:
a) Lisätään 2 kohtaan seuraavat kohdat:
”Kunkin jäsenvaltion, joka saa neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2009 (*) mukaisesti lisärahoitusvaroja mainitun
asetuksen mukaisen mukautuksen vuoksi ja käyttämättömiä varoja vuodesta 2011 alkaen, olisi lisättävä vuodesta
2011 alkaen erillinen luku, jossa on vähintään sama analyysi kuin edellisessä kohdassa mainittu analyysi asetuksen
(EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdassa mainittuja toimintalinjoja koskevien toimien osalta. Tätä velvoitetta
sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin, lukuun ottamatta Bulgariaa ja Romaniaa, vuodesta 2014 alkaen.
Uutta toimenpidettä ’144 Rakenneuudistuksen kohteena olevat tilat’ soveltavien jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava
toimenpiteen tavoitteiden saavuttamisesta.

___________
(*) EUVL L 30, 31.1.2009, s. 100.”.
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b) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:
”3 a. Ohjelman rahoituksen toteutus uusia haasteita koskevien toimien osalta esittämällä selvitys kunkin toimen
piteen menoista, jotka on maksettu 1. tammikuuta 2010 jälkeen tuensaajille asetuksen (EY) N:o 1698/2005
16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimista, sekä mainitun asetuksen 69 artiklan 5 a kohdassa tarkoi
tetuista määristä.
Tämäntyyppisten toimien rahoituksen toteutuksesta laadittavan taulukon on sisällettävä vähintään seuraavat
tiedot:

Toimintalinja/Toimenpide

Toimenpide 111

Vuotuiset maksut – vuosi N

Kumulatiiviset maksut vuodesta 2010
vuoteen N

…

…

Toimintalinja 1 yhteensä

…

…

Toimenpide 211

…

…

Toimintalinja 2 yhteensä

…

…

Toimenpide 311

…

…

Toimintalinja 3 yhteensä

…

…

Toimenpide 411

…

…

Toimintalinja 4 yhteensä

…

…

Ohjelma yhteensä

…

…”

Toimenpide …

Toimenpide …

Toimenpide …

Toimenpide …

4) Lisätään liitteessä VIII olevaan II kohtaan Yleiset tuotosindikaattorit toimintalinjaa 1 koskevan luettelon loppuun rivi
seuraavasti:
Koodi

”144

Toimenpide

Yhteisen markkinajärjestelyn uudis
tuksesta johtuvan rakenneuudistuk
sen kohteena olevat tilat

Tuotosindikaattorit (*)

Tukea saaneiden tilojen määrä”

