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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013,
annettu 17. päivänä joulukuuta 2013,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun
kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta
politiikalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopi
muksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Maaseu
dun kehittämispolitiikassa olisi niin ikään otettava huo
mioon 3 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission
tiedonannossa "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja
osallistavan kasvun strategia", jäljempänä 'Eurooppa
2020 -strategia', vahvistetut tärkeät poliittiset tavoitteet
ja noudatettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä
sopimuksessa vahvistettua taloudellista ja sosiaalista yh
teenkuuluvuutta koskevia yleisiä tavoitteita.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

(3)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
asetuksen tavoitetta, joka on maaseudun kehittäminen,
johtuen maaseudun kehittämisen ja YMP:n muiden väli
neiden välisistä yhteyksistä, eri maaseutualueiden välisten
eroavuuksien laajuudesta ja laajentuneessa unionissa jä
senvaltioiden käytettävissä olevien taloudellisten resurs
sien niukkuudesta, vaan se voidaan saavuttaa paremmin
unionin tasolla takaamalla monivuotinen unionin rahoi
tus ja keskittämällä se unionin prioriteetteihin. Sen
vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unio
nista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijai
suusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahviste
tun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa
ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi
tarpeen.

(4)

Maaseudun kestävän kehityksen varmistamiseksi on tar
peen keskittyä rajalliseen määrään keskeisiä prioriteetteja,
jotka liittyvät osaamisen siirtoon ja innovointiin maa- ja
metsätaloudessa sekä maaseutualueilla, tilojen elinkelpoi
suuteen, kaikenlaisen maatalouden kilpailukykyyn kaikilla
alueilla sekä innovatiivisen maatilateknologian ja kestävän
metsänhoidon edistämiseen, elintarvikeketjun organisoi
tumiseen maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitämi
nen mukaan lukien, eläinten hyvinvointiin, maatalouden
riskienhallintaan, maa- ja metsätalouteen liittyvien eko
systeemien ennallistamiseen, säilyttämiseen ja parantami
seen, resurssitehokkuuden edistämiseen ja vähähiiliseen
talouteen siirtymiseen maatalous-, elintarvike- ja metsä
sektoreilla sekä sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vä
hentämisen ja talouden kehittämisen edistämiseen maa
seudulla. Tässä toiminnassa olisi otettava huomioon tilan
teiden moninaisuus maaseutualueilla, jotka eroavat toisis
taan ominaisuuksiensa tai mahdollisten tuensaajien luok
kien osalta, sekä innovointia, ympäristöä, ilmastonmuu
toksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevat mo
nialaiset tavoitteet. Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä ra
joittamaan karjankasvatuksen ja lannoitteiden käytön kal
taisista keskeisistä toiminnoista peräisin olevia maa- ja
metsätalouden päästöjä että säilyttämään hiilinieluja ja
parantamaan hiilidioksidin talteenottoa maankäytön,
maankäytön muutosten ja metsätalouden avulla. Osaa
misen siirtoon ja innovointiin maa- ja metsätaloudessa

ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neu
vostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja aluei
den komitealle "Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen
2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten
hallita tulevat haasteet?" vahvistetaan vuoden 2013 jäl
keisen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) mahdolliset
haasteet, tavoitteet ja suuntaviivat. Tästä tiedonannosta
käydyn keskustelun perusteella YMP olisi uudistettava ja
uudistuksen olisi tultava voimaan 1 päivästä tammikuuta
2014. Uudistuksen olisi katettava kaikki YMP:n keskeiset
välineet, mukaan lukien neuvoston asetus (EY)
N:o 1698/2005 (1). Uudistuksen laajuuden vuoksi on ai
heellista kumota asetus (EY) N:o 1698/2005 ja korvata se
uudella tekstillä.

(2)

Olisi perustettava maaseudun kehittämispolitiikka, jolla
tehostetaan ja täydennetään YMP:n suoria tukia ja
markkinatoimenpiteitä ja jolla täten edistetään kyseiselle

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syys
kuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277,
21.10.2005, s. 1).
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sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun kehittämistä
koskeva unionin prioriteetti olisi otettava horisontaalisesti
huomioon maaseudun kehittämistä koskevissa unionin
muissa prioriteeteissa.

(5)

(6)

(7)

(8)

Maaseudun kehittämistä koskeviin unionin prioriteettei
hin olisi pyrittävä osana kestävää kehitystä ja unionin
toimintaa ympäristön suojelemiseksi ja parantamiseksi
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 ar
tiklan mukaisesti ja saastuttaja maksaa -periaate huomi
oon ottaen. Koska vähintään 20 prosenttia unionin ta
lousarviosta pyritään käyttämään ilmastonmuutokseen
liittyviin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi annettava tie
toja näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen komission
hyväksymää menetelmää.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
('maaseuturahasto'), toiminnan ja niiden tukitoimien, joi
den rahoitukseen se osallistuu, olisi oltava johdonmukai
sia ja yhteensopivia YMP:n muista välineistä maksetun
tuen kanssa.

Maaseudun kehittämisohjelmien välittömän käynnistämi
sen ja tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi maaseutu
rahaston tuen olisi perustuttava vankan hallintokehyksen
sisältäviin ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi arvi
oitava tiettyjen ennakkoehtojen sovellettavuus ja täytty
minen. Kunkin jäsenvaltion olisi valmisteltava koko alu
eensa käsittävä kansallinen maaseudun kehittämisohjel
ma, joukko alueellisia ohjelmia tai sekä kansallinen oh
jelma että joukko alueellisia ohjelmia. Kussakin ohjel
massa olisi täsmennettävä strategia maaseudun kehittä
mistä koskeviin unionin prioriteetteihin liittyvien tavoit
teiden saavuttamiseksi ja tätä varten valitut toimenpiteet.
Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun kehittämistä koske
vien unionin prioriteettien mukaista, mutta samalla sen
olisi mukauduttava kansalliseen toimintaympäristöön ja
täydennettävä unionin muita politiikkoja, erityisesti maa
talouden markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja yh
teistä kalastuspolitiikkaa. Joukon alueellisia ohjelmia va
linneiden jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös kansal
linen kehys, jolle ei ole olemassa erillistä talousarviomää
rärahaa, helpottaakseen alueiden välistä koordinointia,
kun kyseessä ovat maanlaajuiset haasteet.

Jäsenvaltioiden olisi voitava sisällyttää maaseudun kehit
tämisohjelmiinsa temaattisia alaohjelmia vastatakseen eri
tyistarpeisiin niille erityisen tärkeillä alueilla. Temaattisten
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa nuoriin viljeli
jöihin, pientiloihin, vuoristoalueisiin, lyhyiden toimitus
ketjujen kehittämiseen, maaseudun naisiin, ilmastonmuu
toksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumi
seen sekä biologiseen monimuotoisuuteen. Temaattisia
alaohjelmia olisi käytettävä myös mahdollistamaan raken
neuudistuksen edistämistä osaltaan maaseudun kehityk
seen huomattavasti vaikuttavilla maataloussektoreilla.
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Tiettyjen temaattisten alaohjelmien vaikutuksen tehosta
miseksi jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus sovel
taa kyseisiin temaattisiin alaohjelmiin sisältyviin tukitoi
miin suurempaa tukiprosenttia.

(9)

Maaseudun kehittämisohjelmissa olisi täsmennettävä koh
dealueen tarpeet ja esitettävä yhtenäinen strategia niiden
täyttämiseksi maaseudun kehittämistä koskevien unionin
prioriteettien mukaan. Tämän strategian tulisi perustua
tavoitteiden asettamiseen. Havaittujen tarpeiden, asetettu
jen tavoitteiden ja niiden täyttämiseksi valittujen toimen
piteiden väliset yhteydet olisi määriteltävä. Maaseudun
kehittämisohjelmien olisi myös sisällettävä kaikki tiedot,
joita tarvitaan arvioitaessa, ovatko ohjelmat tämän ase
tuksen vaatimusten mukaisia.

(10)

Maaseudun kehittämisohjelmien tavoitteet olisi asetettava
kaikille jäsenvaltioille yhteisten tavoiteindikaattorien ja
tarvittaessa ohjelmakohtaisten indikaattorien perusteella.
Tämän tehtävän helpottamiseksi olisi maaseudun kehittä
mistä koskevia unionin prioriteetteja noudattaen mää
riteltävä alueet, joihin indikaattoreita sovelletaan. Koska
osaamisen siirtoon maa- ja metsätaloudessa liittyvää maa
seudun kehittämistä koskevaa unionin prioriteettia sovel
letaan horisontaalisesti, olisi tämän prioriteetin mukaisia
toimia pidettävä välttämättöminä sovellettaessa muille
unionin prioriteeteille määriteltyjä tavoiteindikaattoreita.

(11)

Maaseudun kehittämisohjelmien suunnittelua ja tarkista
mista varten on tarpeen vahvistaa tiettyjä sääntöjä. Olisi
säädettävä yksinkertaistetusta menettelystä sellaisia tarkis
tuksia varten, jotka eivät vaikuta ohjelmien strategiaan
eivätkä niitä koskeviin unionin rahoitusosuuksiin.

(12)

Maa- ja metsätalousalan kehittyminen ja erikoistuminen
sekä maaseudun mikroyrityksiin ja pieniin ja keskisuuriin
yrityksiin, jäljempänä 'pk-yritykset', kohdistuvat erityiset
haasteet edellyttävät riittävää teknistä ja taloudellista kou
lutusta ja entistä parempia valmiuksia hankkia ja vaihtaa
osaamista ja tietoa, mihin kuuluu myös maa- ja metsäta
louden parhaiden tuotantokäytäntöjen levittäminen.
Osaamisen siirtoa ja tiedotusta koskevia toimia olisi paitsi
toteutettava perinteisinä koulutuskursseina, myös mukau
tettava maaseudun toimijoiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi
tuettava myös työpajoja, valmennusta, esittelytoimia, tie
dotusta sekä tilan- ja metsänhoitoa koskevaan vaihtoon
liittyviä lyhytaikaisia järjestelyjä sekä tila- ja metsävierai
luja. Viljelijöiden, metsän haltijoiden, elintarvikealalla toi
mivien henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten pitäisi
hankkimansa osaamisen ja tiedon ansiosta pystyä
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olisi myös autettava viljelijöitä yksilöimään tarpeelliset
parannukset, jotka liittyvät Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiivin 2000/60/EY (3), jäljempänä 'vesipuite
direktiivi', 11 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanemiseksi
säädettyihin vaatimuksiin sekä Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (4) 55 artiklan
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/128/EY (5) 14 artiklan täytäntöönpanemiseksi mää
riteltyihin tilojen tason vaatimuksiin, erityisesti mitä tulee
integroidun torjunnan yleisten periaatteiden noudattami
seen. Neuvonnan olisi tarvittaessa katettava maatilaan liit
tyvät työturvallisuusvaatimukset ja erityinen ensimmäistä
kertaa toiminnan aloittaneille viljelijöille suunnattu neu
vonta. Neuvonnan olisi myös voitava kattaa nuorten vil
jelijöiden toiminnan aloittamisen, tilojen taloudellisen toi
minnan kestävän kehityksen ja paikalliseen jalostukseen
ja kaupan pitämisen yhdistettynä tilan tai yrityksen talou
delliseen tilanteeseen, maataloustuotantoon ja ympäristö
tehokkuuteen. Lisäksi voidaan antaa erityisneuvontaa il
mastonmuutoksen hillitsemisestä ja ilmastonmuutokseen
sopeutumisesta, vesien suojelusta, lyhyiden toimitusketju
jen kehittämisestä, luonnonmukaisesta maataloudesta ja
kotieläintalouden terveysnäkökohdista. Pk-yrityksiä tuki
essaan jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle pk-yritykset,
joilla on kytköksiä maa- ja metsätalousaloihin. Tilanhoi
to- ja lomituspalvelujen pitäisi auttaa viljelijöitä paranta
maan ja helpottamaan tilansa hoitoa.

parantamaan erityisesti kilpailukykyään ja resurssitehok
kuuttaan sekä kohentamaan ympäristönsuojelun tasoaan
ja edistämään samalla maaseudun elinkeinoelämän kestä
vyyttä. Pk-yrityksiä tukiessaan jäsenvaltiot voivat asettaa
etusijalle pk-yritykset, joilla on kytköksiä maa- ja metsä
talousalaan. Jotta varmistettaisiin, että osaamisen siirtoa ja
tiedotusta koskevilla toimilla päästään näihin tuloksiin,
osaamisen siirtopalvelujen tarjoajilta olisi edellytettävä
asianmukaista toimintakykyä.

(13)

Maatalouden neuvontapalveluilla autetaan viljelijöitä,
nuoria viljelijöitä, metsän haltijoita, muita maankäyttäjiä
ja maaseudun pk-yrityksiä parantamaan tilansa tai liikey
rityksensä kestävää hallintoa ja kokonaistoimintaa. Sen
vuoksi olisi kannustettava sekä tällaisten palvelujen pe
rustamista että viljelijöiden, nuorten viljelijöiden, metsän
haltijoiden, muiden maankäyttäjien ja pk-yritysten tur
vautumista neuvontaan. Tarjolla olevan neuvonnan laa
dun ja tuloksellisuuden parantamiseksi olisi säädettävä
neuvojien vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä koulu
tuksesta. Maatalouden neuvontapalvelujen, joista sää
detään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) N:o 1306/2013 (1), pitäisi auttaa viljelijöitä arvioi
maan maatalousyrityksensä toimintaa ja määrittämään
tarvittavat parannukset suhteessa niihin lakisääteisiin hoi
tovaatimuksiin, hyvän maatalous- ja ympäristökunnon
osatekijöihin ja ilmaston ja ympäristön kannalta suotui
siin maatalouskäytäntöihin, jotka on vahvistettu Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
N:o 1307/2013 (2), sekä maatilalla toteutettaviin toimiin,
joista määrätään maaseudun kehittämisohjelmissa ja joilla
pyritään maatilojen nykyaikaistamiseen,
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kilpailukyvyn kasvattamiseen, alakohtaiseen yhdentämi
seen, innovointiin, markkinasuuntautuneisuuteen ja yrit
täjyyden edistämiseen. Maatalouden neuvontapalveluilla

Unionin tai kansalliset maataloustuotteiden ja elintarvik
keiden laatujärjestelmät maatilojen sertifiointiohjelmat
mukaan lukien antavat kuluttajille takeita kyseisten järjes
telmien mukaisten tuotteiden tai tuotantoprosessien laa
dusta ja erityispiirteistä viljelijöiden osallistuessa tällaisiin
järjestelmiin, tuovat kyseisille tuotteille lisäarvoa ja lisää
vät niiden markkinamahdollisuuksia. Viljelijöitä ja viljeli
järyhmiä olisi sen vuoksi kannustettava osallistumaan
näihin järjestelmiin. Maaseuturahaston määrärahojen vai
kuttavan käytön varmistamiseksi tuki olisi rajoitettava
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 9 artiklan mukaisiin aktii
viviljelijöihin. Koska viljelijöille aiheutuu tällaisiin järjes
telmiin liittymisen aikaan ja ensimmäisinä osallistumis
vuosina lisäkustannuksia ja velvollisuuksia, joista ei saada
markkinoilla täyttä korvausta, tukea olisi myönnettävä
liittymisen yhteydessä ja enintään viiden vuoden ajan.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013,
annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan
rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta (Katso tämän virallisen
lehden sivu 549).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013,
annettu 17. päivänä joulukuuta 2013 yhteisen maatalouspolitiikan
tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista
säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (Katso tämän virallisen
lehden sivu 608).

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön
vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, an
nettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markki
noille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja
91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1)
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu
21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjuntaaineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L 309,
24.11.2009, s. 71).

(14)
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Ottaen huomioon puuvillan erityisluonteen maataloustu
otteena tukea olisi myönnettävä myös puuvillan laatujär
jestelmille. Tukea pitäisi olla saatavissa myös tiedotus- ja
menekinedistämistoimiin, jotka koskevat tämän asetuksen
nojalla tuettavien laatujärjestelmien ja sertifiointiohjel
mien kattamia tuotteita.

(15)

Jotta parannettaisiin maatilojen ja maaseudun yritysten
taloudellista tilannetta ja ympäristönsuojelun tasoa, tehos
tettaisiin maataloustuotteiden kaupan pitämisen ja jalos
tusalan toimintaa mukaan lukien pienimuotoisten jalos
tuslaitosten ja kaupanpitopalvelujen perustaminen lyhyi
den toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden yhtey
dessä, huolehdittaisiin maa- ja metsätalouden kehittämi
sen edellyttämästä infrastruktuurista ja tuettaisiin ympä
ristötavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia ei-tuotannolli
sia investointeja, näiden tavoitteiden saavuttamista edistä
ville aineellisille investoinneille olisi myönnettävä tukea.
Ohjelmakaudella 2007–2013 eri toiminta-aloilla toteutet
tiin monenlaisia toimenpiteitä. Yksinkertaisuuden vuoksi
ja jotta tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja toteutta
maan yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi lisäarvo,
useimmat aineellisten investointien lajit olisi katettava
yhdellä toimenpiteellä. Tuen kohdentamiseksi paremmin
jäsenvaltioiden olisi SWOT-analyysin (vahvuudet, heik
koudet, mahdollisuudet ja uhat) tulosten perusteella koh
distettava kyseinen tuki maatiloihin, jotka voivat saada
tilojen elinkelpoisuuden tukemiseen liittyvää investointi
tukea. Nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamisen hel
pottamiseksi investointien tukikelpoisuusaikaa voidaan
pidentää, jotta investoinnit täyttäisivät unionin vaatimuk
set. Unionin uusien vaatimusten täytäntöönpanon edistä
miseksi näiden vaatimusten täyttämiseen liittyvien inves
tointien tukikelpoisuusaikaa olisi voitava pidentää sen
jälkeen, kun vaatimukset ovat tulleet maatiloille pakolli
siksi.

(16)

Luonnonkatastrofit, epäsuotuiset sääolot ja muut katast
rofit vahingoittavat tuotantokykyä maatalousalalla enem
män kuin muilla aloilla. Tilojen säilyttämiseksi elinkelpoi
sina ja kilpailukykyisinä tällaisissa katastrofeissa tai tilan
teissa olisi myönnettävä tukea, jolla viljelijöitä autetaan
palauttamaan vahingoittuneet maatalouden tuotantomah
dollisuudet. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, ettei
unionin (erityisesti tämän asetuksen mukaisen riskienhal
lintatoimenpiteen), kansallisten ja yksityisten korvausjär
jestelmien yhdistämisestä aiheudu liiallisia vahingonkor
vauksia.

(17)

Maaseutualueiden kehittämisen kannalta on keskeistä,
että perustetaan ja kehitetään uutta taloudellista toimintaa
uusien tilojen muodossa, monipuolistetaan toimintaa
maatalouden ulkopuolelle mukaan lukien palvelujen tar
joaminen maa- ja metsätaloudelle sekä terveydenhuol
toon, sosiaaliseen integroitumiseen ja matkailuun liittyvä
toiminta. Monipuolistuminen maatalouden ulkopuoliseen
toimintaan voi myös kohdistua synegeettisten resurssien
kestävään hoitoon. Tila- ja yritystoiminnan kehittämistoi
menpiteellä olisi helpotettava nuorten viljelijöiden
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toiminnan aloittamista ja maatilojen rakenteellista mu
kauttamista toiminnan aloittamisen jälkeen. Lisäksi olisi
edistettävä viljelijöiden toiminnan monipuolistamista
maatalouden ulkopuolelle sekä muiden kuin maatalous
sektorin pk-yritysten perustamista ja kehittämistä maa
seudulla. Tällä toimenpiteellä olisi myös edistettävä nais
ten yrittäjyyttä maaseudulla. Olisi myös kannustettava
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen pientilojen kehit
tämistä. Jotta varmistettaisiin kyseisellä toimenpiteellä
tuetun uuden taloudellisen toiminnan elinkelpoisuus,
tuen edellytykseksi olisi asetettava liiketoimintasuunnitel
man esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi katettava
vain yritystoiminnan alkuvaiheet, eikä se saisi muuttua
toimintatueksi. Sen vuoksi tuki olisi myönnettävä enin
tään viiden vuoden ajaksi jäsenvaltion valitessa tuen mak
samisen erissä. Lisäksi maatalousalan rakenneuudistuksen
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista tai kertaluon
teista tukea niille viljelijöille, jotka ovat tukikelpoisia ase
tuksen (EU) N:o 1307/2013 V osastossa säädetyn pien
viljelijäjärjestelmän mukaisesti, jäljempänä 'pienviljelijätu
ki', ja jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja vastaavat
tukioikeudet toiselle viljelijälle.

Nuorten viljelijöiden maan saantiin liittyvien ongelmien
ratkaisemiseksi jäsenvaltiot voivat myös tarjota tätä tukea
yhdistettynä muihin tukimuotoihin esimerkiksi rahoitus
välineitä käyttämällä.

(18)

Pk-yritykset muodostavat unionin maaseudun elinkeinoe
lämän selkärangan. Tilatoiminnan ja muun kuin maa
talouteen liittyvän yritystoiminnan kehittämisellä olisi py
rittävä edistämään työllisyyttä ja luomaan laadukkaita
työpaikkoja maaseudulle, säilyttämään olemassa olevia
työpaikkoja, vähentämään työllisyyden kausivaihteluita,
kehittämään maatalouden sekä maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden jalostuksen ulkopuolisia aloja. Sen olisi
parannettava samalla liiketoiminnan yhdentymistä ja pai
kallisia sektorienvälisiä yhteyksiä. Olisi kannustettava niin
hankkeita, joissa yhdistyvät samanaikaisesti maatalous,
kestävää ja vastuullista matkailua maaseudulla edistävä
maaseutumatkailu sekä kulttuuri- ja luonnonperintö,
kuin uusiutuvaan energiaan tehtäviä investointeja.

(19)

Paikallisen infrastruktuurin ja paikallisten peruspalvelujen
kehittäminen maaseudulla, vapaa-aika- ja kulttuuripalve
lut mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä kylien ja
maaseutumaiseman kulttuuri- ja luonnonperinnön kun
nostamiseen ja parantamiseen tähtäävät toimet ovat olen
nainen osa toimintaa, jolla pyritään hyödyntämään kas
vupotentiaalia ja edistämään maaseudun kestävyyttä. Sen
vuoksi olisi myönnettävä tukea näihin tähtääville toimille
sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien
parantamiseen sekä nopean ja ultranopean laajakaistan
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tehneet kansainvälisesti, ja sen olisi perustuttava jäsenval
tioiden kansallisiin tai alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava huomioon Eu
roopan metsien suojelun ministerikokouksissa tehdyt si
toumukset. Metsätaloustoimenpiteellä olisi edistettävä
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa komission Eu
roopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomi
tealle sekä alueiden komitealle antaman metsien ja metsä
alan EU:n uutta metsästrategiaa koskevan tiedonannon
mukaisesti.

kehittämiseen. Näiden tavoitteiden mukaisesti olisi kan
nustettava sellaisten palvelujen ja infrastruktuurien kehit
tämistä, jotka edistävät sosiaalista osallisuutta ja kääntävät
maaseudun sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. Tällaisen tuen
vaikuttavuuden maksimoimiseksi tukitoimet olisi toteu
tettava kuntien ja niiden peruspalvelujen kehittämissuun
nitelmien mukaisesti, jos tällainen yhden tai useamman
maaseutukunnan laatima suunnitelma on olemassa. Sy
nergioiden luomiseksi ja yhteistyön parantamiseksi tuki
toimilla olisi myös, kun se on aiheellista, edistettävä maa
seudun ja kaupunkien välisiä yhteyksiä. Jäsenvaltiot voi
vat asettaa etusijalle paikallisyhteisöjen omien kehitys
kumppanuuksien investoinnit ja paikallisyhteisöjen järjes
töjen johtamat hankkeet.

(20)

Metsätalous kuuluu erottamattomasti maaseudun kehittä
miseen, ja kestävän ja ilmastoystävällisen maankäytön
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden kehittäminen
ja kestävä metsätalous. Ohjelmakaudella 2007–2013 mo
niin toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia metsätalou
den investoinneille ja metsänhoidolle. Yksinkertaisuuden
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja
toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi
lisäarvo, kaikenlaiset tuet metsätalouden investoinneille ja
metsänhoidolle olisi katettava yhdellä toimenpiteellä. Ky
seisen toimenpiteen olisi katettava metsävarojen lisää
minen ja parantaminen metsittämällä maata ja luomalla
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa laajaperäinen maa
talous yhdistetään metsätalousjärjestelmiin. Sen olisi
myös katettava metsäpalojen taikka muiden luonnonka
tastrofien ja muiden katastrofien vahingoittamien metsien
ennallistaminen ja aiheelliset ehkäisevät toimenpiteet; in
vestoinnit metsätalouden tekniikoihin sekä metsätuottei
den jalostukseen; metsätuotteiden käyttöön oton ja kau
pan pitämisen metsän haltijoiden taloudellisen tilanteen
ja ympäristönsuojelun tason parantamiseksi sekä ei-tuo
tannolliset investoinnit, jotka parantavat ekosysteemien
kestävyyttä ja kykyä sietää ilmastonmuutosta sekä met
säekosysteemien ympäristöarvoa. Tuki ei saisi vääristää
kilpailua eikä vaikuttaa markkinoihin. Sen vuoksi olisi
asetettava tuensaajien kokoa ja oikeudellista asemaa kos
kevia rajoituksia. Metsäpaloja ehkäiseviä toimia olisi to
teutettava alueilla, jotka jäsenvaltiot ovat luokitelleet kes
kisuuren tai suuren metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien eh
käisevien toimien olisi sisällyttävä metsänsuojelusuunni
telmaan. Kun kyseessä on vahingoittuneiden metsätalou
den tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, tieteellisen
julkisen organisaation olisi virallisesti todettava luonnon
katastrofin esiintyminen.

Metsätaloustoimenpiteen hyväksymisessä olisi otettava
huomioon sitoumukset, joita unioni ja jäsenvaltiot ovat
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(21)

Tuottajaryhmät ja -organisaatiot auttavat viljelijöitä vas
taamaan yhdessä haasteisiin, joita kiristynyt kilpailu ja
tuotantoketjun loppupään markkinoiden keskittyminen
aiheuttavat viljelijöiden tuotannon kaupan pitämiselle,
myös paikallisilla markkinoilla. Sen vuoksi olisi kannus
tettava tuottajaryhmien ja -organisaatioiden perustamista.
Rajallisten varojen käytön optimoimiseksi tukea olisi
myönnettävä vain tuottajaryhmille ja -organisaatioille,
jotka vastaavat pk-yrityksen määritelmää. Jäsenvaltiot voi
vat asettaa etusijalle tämän asetuksen maataloustuotteita
ja elintarvikkeita koskevien laatujärjestelmien piiriin kuu
luvia laatutuotteita tuottavat tuottajaryhmät ja -organisaa
tiot. Jotta varmistetaan, että tuottajaryhmästä tai -organi
saatiosta tulee elinkelpoinen yksikkö, tuottajaryhmälle tai
-organisaatiolle myönnettävän tuen ehdoksi olisi asetet
tava liiketoimintasuunnitelman esittäminen jäsenvaltioille.
Jotta vältettäisiin toimintatuen myöntäminen ja säilytet
täisiin tuen kannustava vaikutus, tuen enimmäiskesto
olisi rajoitettava viiteen vuoteen siitä, kun tuottajaryhmä
tai -organisaatio on hyväksytty liiketoimintasuunnitel
mansa perusteella.

(22)

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuilla olisi jatkossakin
oltava merkittävä asema maaseudun kestävän kehityksen
tukemisessa ja ympäristöpalvelujen lisääntyvään kysyn
tään vastaamisessa. Niillä olisi tämän lisäksi kannustettava
viljelijöitä ja muita maankäyttäjiä palvelemaan koko yh
teiskuntaa ottamalla käyttöön tai soveltamalla edelleen
maatalouskäytäntöjä, jotka edistävät ilmastonmuutoksen
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja joissa otetaan huo
mioon ympäristön, maiseman ja sen ominaispiirteiden,
luonnonvarojen, sekä maaperän ja geneettisen monimuo
toisuuden suojelu ja parantaminen. Samassa yhteydessä
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota maatalouden gee
nivarojen säilyttämiseen ja luonnonarvoltaan merkittävien
viljelyjärjestelmien lisätarpeisiin. Tukien olisi katettava
tehdyistä sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset ja
tulonmenetykset, ja saastuttaja maksaa -periaatteen mu
kaisesti ne saisivat kattaa vain sitoumukset, jotka ylittävät
asiaa koskevat pakolliset toimenpide- ja hoitovaatimuk
set. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että viljeli
jöille maksettavat korvaukset eivät johda kaksinkertaiseen
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ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY (1) ja neuvoston
direktiivin 92/43/ETY (2) täytäntöönpanon vuoksi ja Na
tura 2000 -alueiden tehokkaan hoidon edistämiseksi. Li
säksi viljelijöille olisi myönnettävä tukea vesistöalueilla,
jotka kärsivät haitoista vesipuitedirektiivin täytäntöönpa
non vuoksi. Tuki olisi kytkettävä maaseudun kehittämis
ohjelmassa kuvattuihin erityisiin vaatimuksiin, jotka ylit
tävät asiaa koskevat pakolliset toimenpide- ja hoitovaa
timukset. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että
viljelijöille maksettavat korvaukset eivät johda tämän ase
tuksen ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 nojalla kaksin
kertaiseen rahoitukseen. Jäsenvaltioiden olisi myös otet
tava Natura 2000 -alueiden erityistarpeet huomioon maa
seudun kehittämisohjelmiensa yleisessä suunnittelussa.

rahoitukseen sekä tämän asetuksen että asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 nojalla. Monissa tilanteissa viljelijäryh
män yhdessä tekemistä sitoumuksista saatava synergia
moninkertaistaa ympäristö- ja ilmastohyödyn. Yhteisistä
toimista aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä transaktiokustan
nuksia, jotka olisi korvattava asianmukaisesti. Lisäksi sen
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut maankäyttäjät pys
tyvät toteuttamaan tekemänsä sitoumukset moitteetto
masti, jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan heille tar
vittavat taidot ja osaaminen.

Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä pyrkimykset samalla ta
solla kuin ohjelmakaudella 2007–2013 ja käytettävä vä
hintään 30 prosenttia kutakin maaseudun kehittämis
ohjelmaa koskevasta maaseuturahaston kokonaisrahoi
tuksesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen so
peutumiseen sekä ympäristökysymyksiin. Sellaiseen va
rainkäyttöön olisi käytettävä maatalouden ympäristö- ja
ilmastotukia, luonnonmukaisen maatalouden tukia ja alu
eille, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityis
rajoitteita, maksettavia tukia sekä metsätaloustukia, Na
tura 2000 -alueiden tukia ja ilmastoon ja ympäristöön
liittyvää investointitukea.

(23)

(24)

Luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymiseen tai sen yl
läpitämiseen viljelijöille myönnettävällä tuella olisi kan
nustettava heitä osallistumaan tällaisiin järjestelmiin ja
siten vastaamaan ympäristöystävällisten maatalouskäytän
töjen käyttöä ja tiukkoja eläinten hyvinvoinnin vaatimuk
sia koskevaan lisääntyneeseen kysyntään yhteiskunnassa.
Jotta lisättäisiin luonnonmukaisesta maataloudesta biolo
giselle monimuotoisuudelle koituvien hyötyjen synergia
vaikutusta, olisi kannustettava viljelijöiden yhteisiä sopi
muksia tai yhteistyötä niin, että toimenpiteellä voidaan
kattaa suurempia vierekkäisiä alueita. Jotta vältettäisiin
viljelijöiden laajamittainen palaaminen perinteisiin viljely
muotoihin, olisi tuettava sekä siirtymistä että ylläpitä
mistä kannustavia toimenpiteitä. Tuella olisi katettava si
toumuksesta aiheutuvat lisäkustannukset ja tulonmene
tykset, ja sen olisi koskettava ainoastaan sitoumuksia,
jotka ylittävät asiaa koskevat pakolliset toimenpide- ja
hoitovaatimukset. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistetta
va, että viljelijöille maksettavat korvaukset eivät johda
tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 no
jalla kaksinkertaiseen rahoitukseen. Maaseuturahaston
määrärahojen vaikuttavan käytön varmistamiseksi tuki
olisi rajoitettava asetuksen (EU) N:o 1307/2013 9 artik
lassa tarkoitettuihin aktiiviviljelijöihin.

Viljelijöille ja metsänomistajille olisi myönnettävä edel
leen tukea alueilla, jotka kärsivät Euroopan parlamentin
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(25)

Vuoristoalueilla tai muilla alueilla, joilla on luonnono
loista johtuvia tai muita erityisrajoitteita, viljelijöille mak
settavilla tuilla olisi osaltaan pyrittävä säilyttämään maa
seutua sekä pitämään yllä ja edistämään kestäviä viljely
järjestelmiä kannustamalla jatkamaan maatalousmaan
käyttöä. Tällaisen tuen tehokkuuden varmistamiseksi
tuilla olisi korvattava viljelijöille aiheutuneet tulonmene
tykset ja lisäkustannukset, jotka liittyvät kyseisen alueen
haittoihin. Maaseuturahaston määrärahojen vaikuttavan
käytön varmistamiseksi tuki olisi rajoitettava asetuksen
(EU) N:o 1307/2013 9 artiklassa tarkoitettuihin aktiivivil
jelijöihin.

(26)

Unionin varojen tehokkaan käytön ja unionin kaikkien
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi
vuoristoalueet ja luonnonoloista johtuvista tai muista eri
tyisrajoitteista kärsivät alueet olisi määriteltävä puolueet
tomin perustein. Kun kyseessä ovat luonnonoloista joh
tuvista rajoitteista kärsivät alueet, näiden perusteiden olisi
oltava biofyysisiä, ja niiden tueksi olisi esitettävä vankka
tieteellinen näyttö. Olisi säädettävä siirtymäjärjestelyistä,
jotta helpotetaan tukien asteittaista lakkauttamista alueil
la, joita ei mainittujen perusteiden soveltamisen seurauk
sena enää pidetä luonnonoloista johtuvista rajoitteista
kärsivinä alueina.

(27)

Viljelijöitä olisi jatkossakin kannustettava noudattamaan
tiukkoja eläinten hyvinvoinnin vaatimuksia myöntämällä
tukea viljelijöille, jotka sitoutuvat noudattamaan asiaa
koskevat pakolliset vaatimukset ylittäviä kotieläintalouden
vaatimuksia. Maaseuturahaston määrärahojen vaikuttavan
käytön varmistamiseksi tuki olisi rajoitettava asetuksen
(EU) N:o 1307/2013 9 artiklan mukaisiin aktiiviviljelijöi
hin.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu
(2) Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta
1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston
suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
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(28)

Tukea olisi myönnettävä edelleen metsän haltijoille, jotka
tarjoavat ympäristöystävällisiä ja ilmastoystävällisiä met
sänsuojelupalveluja tekemällä sitoumuksia, joilla lisätään
biologista monimuotoisuutta, suojellaan arvokkaita met
säekosysteemejä, parannetaan niiden ilmastonmuutoksen
hillitsemis- ja sopeutumispotentiaalia ja vahvistetaan met
sien suojelevaa merkitystä suhteessa maaperän eroosioon,
vesivarojen ylläpitoon ja luonnononnettomuuksiin. Sa
massa yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota
metsätalouden geenivarojen säilyttämiseen ja edistämi
seen. Tukea olisi myönnettävä metsätalouden ympäristö
sitoumuksiin, jotka ylittävät kansallisessa oikeudessa vah
vistetut asiaa koskevat pakolliset toimenpidevaatimukset.

(29)

Ohjelmakaudella 2007–2013 ainoa yhteistyömuoto, jota
maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa nimenomai
sesti tuettiin, oli yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
sekä metsätalouden uusien tuotteiden, menetelmien ja
tekniikoiden kehittämiseksi. Tämäntyyppistä yhteistyötä
on tuettava edelleenkin, mutta tukea olisi mukautettava
niin, että se vastaa paremmin osaamistalouden vaatimuk
sia. Samassa yhteydessä kyseisestä toimenpiteestä olisi
oltava mahdollista rahoittaa myös ainoastaan yhden toi
mijan toteuttamia hankkeita edellyttäen, että saadut tu
lokset jaetaan, jolloin saavutetaan tavoite levittää uusia
käytäntöjä, menetelmiä ja tuotteita. Lisäksi on käynyt
selväksi, että tukemalla paljon laajempaa valikoimaa yh
teistyötyyppejä, joihin osallistuu useampia tuensaajia pie
nemmistä toimijoista suurempiin, voidaan edistää maa
seudun kehittämispolitiikan tavoitteiden saavuttamista
auttamalla maaseudun toimijoita voittamaan pirstaleisuu
desta johtuvia taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja muita
haittoja. Sen vuoksi tätä toimenpidettä olisi laajennettava.
Pienille toimijoille myönnettävä tuki yhteisten työproses
sien järjestämiseksi sekä tilojen ja resurssien jakamiseksi
auttaa tekemään tällaisista toimijoista taloudellisesti elin
kelpoisia toiminnan pienimuotoisuudesta huolimatta.
Toimitusketjun toimijoiden väliseen horisontaaliseen ja
vertikaaliseen yhteistyöhön sekä paikallisiin menekinedis
tämistoimiin myönnettävän tuen pitäisi edistää lyhyiden
toimitusketjujen, paikallisten markkinoiden ja paikallisten
elintarvikeketjujen taloudellisesti järkevää kehittämistä.
Ympäristöhankkeita ja -käytäntöjä koskevia yhteisiä lä
hestymistapoja varten myönnetyn tuen pitäisi auttaa tu
ottamaan suurempaa ja yhdenmukaisempaa ympäristö- ja
ilmastohyötyä kuin yksin toimivien yksittäisten toimijoi
den (esimerkiksi kun käytäntöjä sovelletaan suuremmilla
yhtenäisillä maa-alueilla).

Sellaista tukea olisi myönnettävä eri muodoissa. Klusterit
ja verkostot ovat erityisen tärkeitä asiantuntemuksen ja
kamisen sekä uuden ja erikoistuneen asiantuntemuksen,
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palvelujen ja tuotteiden kehittämisen kannalta. Pilotti
hankkeet ovat tärkeitä välineitä testattaessa teknologioi
den, tekniikoiden ja käytäntöjen kaupallista soveltuvuutta
eri yhteyksissä ja mukautettaessa niitä tarpeen mukaan.
Toimijaryhmät ovat maatalouden tuottavuutta ja kestä
vyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuu
den keskeinen osa. Tärkeän välineen muodostavat myös
paikalliset kehittämisstrategiat, joita toteutetaan Leaderin
paikallisen kehittämisen kehyksen ulkopuolella maaseutuja kaupunkialueiden julkisten ja yksityisten toimijoiden
välillä. Toisin kuin Leader-lähestymistavassa tällaiset
kumppanuudet ja strategiat voidaan rajoittaa koskemaan
vain yhtä sektoria tai suhteellisen tarkkoja kehittämista
voitteita, joihin myös edellä mainitut kuuluvat. Jäsenval
tiot voivat asettaa etusijalle sellaisten yksiköiden yhteis
työn, johon osallistuu alkutuottajia. Tämän toimenpiteen
mukaista tukea tulisi voida myöntää myös toimialakoh
taisille organisaatioille. Tällainen tuki olisi rajoitettava
seitsemän vuoden ajanjaksoon, lukuun ottamatta yhteisiä
ympäristö- ja ilmastotoimia asianmukaisesti perustelluissa
tapauksissa.

(30)

Viljelijöihin kohdistuu nykyisin aiempaa enemmän talou
dellisia ja ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja hinto
jen lisääntyneen epävakauden vuoksi. Sen vuoksi tehokas
riskienhallinta on viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä syystä
olisi otettava käyttöön riskienhallintatoimenpide, jolla vil
jelijöitä autetaan selviämään heille yleisimmistä riskeistä.
Tuon toimenpiteen mukaisella tuella olisi autettava vilje
lijöitä kattamaan viljelijöiden sato-, eläin- ja kasvivakuu
tusmaksut, keskinäisten rahastojen perustaminen ja tällai
sista rahastoista viljelijöille maksettava korvaus tappioista,
jotka aiheutuvat epäsuotuisista sääoloista, eläin- tai kas
vitautien puhkeamisesta, tuholaisvahingoista tai ympäris
tövahingoista. Toimenpiteen olisi sisällettävä myös tulo
jen vakauttamisväline eli keskinäinen rahasto, josta tue
taan viljelijöitä, joiden tulot laskevat voimakkaasti. Sen
varmistamiseksi, että viljelijöitä kohdellaan yhdenvertai
sesti koko unionissa, ettei kilpailu vääristy ja että unionin
kansainvälisiä velvoitteita noudatetaan, olisi säädettävä
erityisistä edellytyksistä näiden toimenpiteiden mukaisen
tuen myöntämiseksi. Maaseuturahaston määrärahojen te
hokkaan käytön varmistamiseksi tuki olisi rajoitettava
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 9 artiklassa tarkoitettui
hin aktiiviviljelijöihin.

(31)

Paikalliseen kehittämiseen sovellettava Leader-lähestymis
tapa on vuosien mittaan osoittautunut tulokselliseksi
maaseutualueita kehitettäessä, sillä sen alhaalta ylös ete
nevässä lähestymistavassa otetaan kaikilta osin huomioon
maaseudun omaehtoisen kehittämisen monialaiset tar
peet. Leader-lähestymistapaa olisi sen vuoksi jatkettava
tulevaisuudessa, ja se olisi edelleen sisällytettävä pakolli
sena maaseudun kehittämisohjelmiin kansallisella ja/tai
alueellisella tasolla.
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(32)

Maaseuturahastosta Leaderin paikalliseen kehittämiseen
myönnettävän tuen olisi katettava myös alueiden väliset
yhteistyöhankkeet jäsenvaltioiden sisäisten alueiden kes
ken tai valtioiden väliset yhteistyöhankkeet useiden jäsen
valtioiden alueiden välillä tai yhteistyöhankkeet jäsenval
tioiden ja kolmansien maiden ryhmien kesken.

(33)

Jotta maaseutukumppanit, jotka eivät vielä sovella Leaderlähestymistapaa, voisivat testata ja valmistella paikallisen
kehittämisstrategian suunnittelua ja täytäntöönpanoa,
olisi rahoitusta myönnettävä myös Leaderin aloituspaket
tiin. Tuen ehtona ei olisi oltava se, että esitetään paikal
linen kehittämisstrategia.

(34)

Moniin tämän asetuksen mukaisiin maaseudun kehittä
mistoimenpiteisiin sisältyy investointeja, jotka voivat liit
tyä monenlaisiin tukitoimiin. Selkeyden varmistamiseksi
näitä tukitoimia toteutettaessa olisi vahvistettava joitakin
yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan kaikkiin investointei
hin. Yhteisissä säännöissä olisi määriteltävä menotyypit,
joita voidaan pitää investointimenoina, ja varmistettava,
että tukea myönnetään vain investointeihin, jotka luovat
uutta arvoa maataloudessa. Investointihankkeiden toteu
tuksen helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava mak
saa ennakkomaksuja. Maaseuturahaston tuen tehokkuu
den, oikeudenmukaisuuden ja kestävän vaikutuksen var
mistamiseksi olisi vahvistettava säännöt, joilla taataan tu
kitoimiin liittyvien investointien kestävyys ja estetään
maaseuturahaston tuen käyttö kilpailua vääristävällä ta
valla.

(35)

Maaseuturahastosta olisi voitava myöntää tukea kasteluin
vestointeihin taloudellisen ja ympäristöedun saamiseksi,
edellyttäen että kyseisen kastelun kestävyys varmistetaan.
Joka tapauksessa tätä varten pitäisi myöntää tukea ainoas
taan, jos kyseisellä alueella on vesipuitedirektiivin edellyt
tämä vesipiirin hoitosuunnitelma ja jos investoinnin tasoa
vastaava veden mittaus on jo olemassa tai toteutetaan
osana investointia. Olemassa olevien kasteluinfrastruktuu
rin tai -laitteiden parantamiseksi tehtävien investointien
olisi johdettava vähimmäisparannuksiin vedenkäytön te
hokkuudessa, ilmaistuna mahdollisena vedensäästönä. Jos
vesistöön, johon investoinnit vaikuttavat, kohdistuu vesi
puitedirektiivissä vahvistettujen määrittelypuitteiden mu
kaan veden määrään liittyviä paineita, näiden paineiden
vähentämiseksi puolet tästä vedenkäytön tehokkuuden
lisääntymisestä olisi muunnettava todelliseksi vedenkäy
tön vähennykseksi tuetun investoinnin tasolla. Olisi vah
vistettava ne tapaukset, joissa mahdollista tai tosiallista
vedensäästöä koskevia vaatimuksia ei voida soveltaa tai
joissa ne eivät ole tarpeen, myös veden kierrätykseen tai
uudelleen käyttöön liittyvien investointien osalta. Olisi
säädettävä, että olemassa olevien laitteiden parannuksia
koskevien investointien lisäksi maaseuturahastosta olisi
annettava tukea uusia kastelujärjestelmiä koskeviin inves
tointeihin ympäristöarvioinnin tuloksista riippuen. Uusiin
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kastelujärjestelmiin ei kuitenkaan pitäisi myöntää kuin
poikkeuksellisesti tukea, jos niiden vaikutuspiirissä ole
vaan vesistöön kohdistuu jo paineita, koska on olemassa
suuri vaara, että tuen myöntäminen tällaisessa tapauk
sessa pahentaisi ympäristöongelmia entisestään.

(36)

Tietyissä tämän asetuksen mukaisissa pinta-alaan liitty
vissä toimenpiteissä edellytetään tuensaajien tekevän si
toumuksia vähintään viiden vuoden ajaksi. Tänä aikana
joko tilan tai tuensaajan tilanne voi muuttua. Sen vuoksi
olisi vahvistettava säännöt siitä, miten tällaisissa tilan
teissa on toimittava.

(37)

Tietyissä tämän asetuksen mukaisissa toimenpiteissä tuen
myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaajat tekevät
sitoumuksia, jotka ylittävät pakollisten toimenpide- tai
hoitovaatimusten mukaisen perustason. Koska lainsää
däntöön voidaan tehdä sitoumusaikana sellaisia muutok
sia, joiden johdosta perustaso muuttuu, olisi säädettävä
asianomaisten tarkistettavien sopimusten tarkistamisesta
sen varmistamiseksi, että kyseistä edellytystä noudatetaan
edelleen.

(38)

Sen varmistamiseksi, että maaseudun kehittämiseen osoi
tettuja varoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla,
että maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyvät toimenpi
teet kohdennetaan maaseudun kehittämistä koskevien
unionin prioriteettien mukaisesti ja että samalla taataan
hakijoiden yhdenvertainen kohtelu, jäsenvaltioiden olisi
vahvistettava hankkeiden valintaperusteet. Tästä sään
nöstä olisi poikettava vain sellaisia toimenpiteitä koske
van tuen osalta, jotka liittyvät maatalouden ympäristö- ja
ilmastopalveluihin, luonnonmukaiseen maatalouteen, Na
tura 2000 -verkostoon ja vesipuitedirektiiviin, alueisiin,
joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoittei
ta, eläinten hyvinvointiin, metsätalouden ympäristö- ja
ilmastopalveluihin sekä riskinhallintaan. Valintaperusteita
sovellettaessa olisi otettava huomioon tukitoimen laajuus
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

(39)

Maaseuturahastosta tulisi myöntää teknisen avun muo
dossa tukea maaseudun kehittämisohjelmien toteutukseen
liittyviin toimiin, muun muassa kustannuksiin, jotka liit
tyvät sellaisiin unionin laatujärjestelmiin viittaavien tun
nusten ja lyhenteiden suojaamiseen, joihin osallistumi
seen voidaan myöntää tämän asetuksen mukaista tukea,
ja kustannuksiin, joita jäsenvaltioille aiheutuu sellaisten
alueiden määrittelystä, joilla on luonnonoloista johtuvia
rajoitteita.
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(41)
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Ohjelman toteutuksen eri vaiheisiin osallistuvien kansal
listen verkostojen, järjestöjen ja viranomaisten verkostoi
tuminen eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston
yhteydessä on osoittanut, että verkostoituminen voi pa
rantaa huomattavasti maaseudun kehittämisohjelmien
laatua lisäämällä sidosryhmien osallistumista maaseudun
kehittämisen hallintoon ja tiedottamalla suurelle yleisölle
maaseudun kehittämisen eduista. Sen vuoksi sitä olisi
rahoitettava osana unionin tason teknistä apua. Arvioin
nin erityistarpeet huomioon ottaen olisi osana eurooppa
laista maaseudun kehittämisen arviointiverkostoa luotava
eurooppalaiset maaseudun kehittämisen arviointivalmiu
det kaikkien arviointitoimiin osallistuvien toimijoiden ko
koamiseksi yhteen ja siten alan asiantuntemuksen vaih
don helpottamiseksi.

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevalla eu
rooppalaisella innovaatiokumppanuudella olisi edistettävä
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden eli älykkään, kes
tävän ja osallistavan kasvun toteutumista. Tämän kump
panuuden tärkeänä tehtävänä on koota yhteen kaikki
alan toimijat unionin tasolla, kansallisesti ja alueellisesti,
jolloin jäsenvaltiot saavat uusia ajatuksia siitä, miten ole
massa olevia välineitä ja aloitteita voidaan virtaviivaistaa,
yksinkertaistaa ja koordinoida paremmin ja tarvittaessa
täydentää uusilla toimilla.

(42)

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eu
rooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteiden edis
tämiseksi olisi perustettava eurooppalaisen innovaatio
kumppanuuden verkosto, jolla mahdollistetaan maatalou
den innovointitoimien toteutukseen osallistuvien toimija
ryhmien, neuvontapalvelujen ja tutkijoiden verkostoitu
minen. Sitä olisi rahoitettava osana unionin tason tek
nistä apua.

(43)

Jäsenvaltioiden olisi varattava osa kunkin maaseudun ke
hittämisohjelman tekniseen apuun varatusta kokonais
määrästä sellaisen kansallisen maaseutuverkoston perus
tamisen ja toiminnan rahoittamiseksi, joka kokoaa yhteen
maaseudun kehittämisen parissa toimivat järjestöt ja vi
ranomaiset, eurooppalainen innovaatiokumppanuus mu
kaan luettuna, ja jolla pyritään lisäämään niiden osallis
tumista ohjelman toteutukseen ja parantamaan maaseu
dun kehittämisohjelmien laatua. Kansallisten maaseutu
verkostojen olisi tätä varten laadittava ja pantava täytän
töön toimintasuunnitelma.

(44)

Maaseudun kehittämisohjelmiin olisi sisällyttävä innova
tiivisia toimia, jotka edistävät resurssitehokasta, tuottavaa
ja vähäpäästöistä maatalousalaa ja joita tuetaan maatalou
den tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen
innovaatiokumppanuuden mukaisesti. Eurooppalaisella
innovaatiokumppanuudella olisi pyrittävä nopeuttamaan
ja laajentamaan innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä
käytäntöön. Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden
olisi tuotava lisäarvoa lisäämällä innovointiin liittyvien
välineiden käyttöä ja tehokkuutta ja parantamalla niiden
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välistä synergiaa. Eurooppalaisen innovaatiokumppanuu
den olisi korjattava puutteita yhdistämällä tutkimus ja
maatalouskäytäntö paremmin yhteen.

(45)

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eu
rooppalaisen innovaatiokumppanuuden yhteydessä tuet
tavien innovatiivisten hankkeiden toteutus olisi uskottava
toimijaryhmille, jotka kokoavat yhteen viljelijöitä, met
sänkäyttäjiä, maaseutuyhteisöjä, viljelijöitä, tutkijoita, kan
salaisjärjestöjen neuvojia ja muita toimijoita, joita maa
talousalan innovointi koskee. Jotta tällaisista hankkeista
saatavista tuloksista olisi hyötyä koko alalle, niiden tulok
sia innovaatioiden ja osaamisen vaihdon alalla unionin
sisällä ja kolmansien maiden kanssa olisi levitettävä.

(46)

Olisi säädettävä tämän asetuksen nojalla maaseudun ke
hittämiseen myönnettävän unionin tuen kokonaismäärän
määrittämisestä 1 päivästä tammikuuta 2014 31 päivään
joulukuuta
2020
ulottuvalla
kaudella
vuosien
2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti.
Käytettävissä oleville määrärahoille olisi tehtävä ohjelma
työtä varten kiinteämääräinen indeksikorjaus.

(47)

Maaseuturahaston varojen hallinnoinnin helpottamiseksi
olisi vahvistettava maaseudun kehittämisen ohjelmatyö
hön sovellettava yhtenäinen maaseuturahaston tuen ra
hoitusosuus suhteessa jäsenvaltioiden julkisiin menoihin.
Tietyntyyppisten tukitoimien erityisen tärkeyden tai luon
teen huomioon ottamiseksi niille olisi vahvistettava eril
liset rahoitusosuudet. Jotta lievennettäisiin erityisrajoittei
ta, jotka johtuvat kehitystasosta, syrjäisestä sijainnista ja
saaristoasemasta, vähemmän kehittyneille alueille, Euroo
pan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tarkoite
tuille syrjäisimmille alueille ja pienille Egeanmeren saarille
sekä siirtymäalueille olisi vahvistettava asianmukainen
maaseuturahaston rahoitusosuus.

(48)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toi
menpiteet sen varmistamiseksi, että niiden maaseudun
kehittämistoimenpiteet ovat todennettavissa ja valvotta
vissa, mukaan lukien tarvittavien säännösten antaminen.
Tätä varten hallintoviranomaisen ja maksajaviraston olisi
laadittava ennakkoarviointi ja arvioitava toimenpiteitä oh
jelman koko toteutuksen ajan. Toimenpiteitä, jotka eivät
vastaa kyseistä edellytystä, olisi mukautettava.

(49)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tar
vittavat toimenpiteet maaseudun kehittämisohjelmien
moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi. Komission
olisi tässä yhteydessä toteutettava tarvittavat toimenpiteet
ja tehtävä tarvittavat tarkastukset, ja jäsenvaltioiden olisi
toteutettava toimenpiteitä varmistaakseen hallintojärjestel
mänsä moitteettoman toiminnan.
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Yhden hallintoviranomaisen tulisi olla vastuussa kunkin
maaseudun kehittämisohjelman hallinnosta ja toteutuk
sesta. Viranomaisen tehtävät olisi täsmennettävä tässä
asetuksessa. Hallintoviranomaisen pitäisi voida siirtää
osa tehtävistään, mutta sen olisi oltava edelleen vastuussa
hallinnon tehokkuudesta ja moitteettomuudesta. Jos maa
seudun kehittämisohjelmaan sisältyy temaattisia alaohjel
mia, hallintoviranomaisen olisi voitava nimetä toinen elin
hallinnoimaan ja toteuttamaan kyseinen alaohjelma nii
den määrärahojen osalta, jotka alaohjelmalle on varattu
kehittämisohjelmassa, samalla kun varmistetaan kyseisten
alaohjelmien moitteeton varainhoito. Jos jäsenvaltiolla on
enemmän kuin yksi hallinnoitava ohjelma, voidaan joh
donmukaisuuden varmistamiseksi perustaa koordinointi
elin.

Kutakin maaseudun kehittämisohjelmaa olisi seurattava
ohjelman toteutuksen ja kohti ohjelman vahvistettuja ta
voitteita edistymisen osalta. Koska maaseuturahastosta tu
ettujen toimien vaikutuksen ja tehokkuuden osoittaminen
ja parantaminen riippuu myös asianmukaisesta arvioin
nista ohjelman valmistelun ja toteutuksen ja sen lop
puunsaattamisen aikana, komission ja jäsenvaltioiden
olisi yhdessä perustettava seuranta- ja arviointijärjestelmä,
jonka tavoitteena on osoittaa maaseudun kehittämispoli
tiikan edistyminen ja arvioida maaseudun kehittämispoli
tiikkaan liittyvien toimien vaikutusta ja tehokkuutta.

(52)

Sen varmistamiseksi, että tiedot voidaan yhdistää unionin
tasolla, seuranta- ja arviointijärjestelmään olisi kuuluttava
yhteisiä indikaattoreita. Maaseudun kehittämisohjelman
toteutusta koskevat tärkeimmät tiedot olisi talletettava
ja säilytettävä sähköisesti tietojen yhdistämisen helpotta
miseksi. Sen vuoksi tuensaajien olisi toimitettava vähin
tään tiedot, joita tarvitaan seurannassa ja arvioinnissa.

(53)

Vastuu ohjelman seurannasta olisi jaettava hallintoviran
omaisen ja tätä tarkoitusta varten perustetun seurantako
mitean kesken. Seurantakomitean tehtävänä olisi vastata
ohjelman toteutuksen vaikuttavuuden seurannasta. Tätä
varten olisi täsmennettävä sen velvollisuudet.

(54)

Ohjelman seurantaan olisi sisällyttävä komissiolle
toimitettavan vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen
laatiminen.
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(55)

Kukin maaseudun kehittämisohjelma olisi sen laadun par
antamiseksi ja sen saavutusten osoittamiseksi arvioitava.

(56)

Tämän asetuksen mukaiseen maaseudun kehittämistu
keen olisi sovellettava Euroopan unionin toiminnasta teh
dyn sopimuksen 107, 108 ja 109 artiklaa. Maatalousalan
erityisluonteen vuoksi näitä Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen määräyksiä ei olisi sovellettava
mainitun sopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan kuu
luviin tukitoimiin liittyviin maaseudun kehittämistoimen
piteisiin, jotka toteutetaan tämän asetuksen nojalla ja mu
kaisesti, tai jäsenvaltioiden maksamaan tukeen, joka on
tarkoitettu unionin tukea saavien maaseudun kehittämis
toimenpiteiden kansalliseksi lisärahoitukseksi ja joka kuu
luu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
42 artiklan soveltamisalaan.

(57)

Lisäksi jotta varmistettaisiin unionin tukeen oikeutettujen
maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja jäsenvaltioiden
maksaman tuen keskinäinen johdonmukaisuus ja yksin
kertaistettaisiin menettelyjä, jäsenvaltioiden maksama tu
ki, joka on tarkoitettu unionin tukea saavien maaseudun
kehittämistoimenpiteiden kansalliseksi lisärahoitukseksi ja
joka kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen 42 artiklan soveltamisalaan, olisi sisällytettävä
maaseudun kehittämisohjelmaan arvioitavaksi ja hyväk
syttäväksi tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Sen
varmistamiseksi, että kansallista lisärahoitusta ei panna
täytäntöön, ellei komissio ole hyväksynyt sitä, kyseinen
jäsenvaltio ei saisi antaa maatalouden kehittämiseen eh
dotettua lisärahoitusta käyttöön ennen sen hyväksymistä.
Jäsenvaltioiden maksama tuki, joka on tarkoitettu unio
nin tukea saavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden
kansalliseksi lisärahoitukseksi ja joka ei kuulu Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 artiklan so
veltamisalaan, olisi ilmoitettava komissiolle mainitun so
pimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti, paitsi jos se
kuuluu neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 (1) nojalla
annetun asetuksen soveltamisalaan, eivätkä jäsenvaltiot
saisi antaa sitä käyttöön ennen kuin komissio on lopul
lisesti hyväksynyt ilmoitusmenettelyn.

(58)

Olisi otettava käyttöön sähköinen tietojärjestelmä, joka
mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen tietojenvaihdon yh
teisen edun mukaisista asioista ja tietojen tallettamisen,
säilyttämisen ja hallinnoimisen sekä seurannasta ja arvi
oinnista raportoimisen.

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7 päivänä toukokuuta
1998, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan
soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin
(EYVL L 142, 14.5.1998, s. 1).
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(59)

Olisi sovellettava yksilöiden suojelua henkilötietojen kä
sittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevaa
unionin oikeutta, yksilöiden suojelusta henkilötietojen kä
sittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, eri
tyisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
95/46/EY (1) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 45/2001 (2).

(60)

Komissiolle olisi tämän asetuksen tiettyjen, muiden kuin
sen keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan
siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. On erityi
sen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa
asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Ko
mission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laa
tiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimi
tetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaises
ti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(61)

Tämän säädösvallan siirron olisi koskettava edellytyksiä,
joiden mukaan oikeushenkilöä voidaan pitää nuorena vil
jelijänä, sekä ammattitaidon hankkimiseen sovellettavan
lisäajan vahvistamista, tilan- ja metsänhoitoa koskevan
vaihdon ja tila- ja metsävierailujen kestoa ja sisältöä.
Sen olisi koskettava myös 17 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan mukaisia erityisiä unionin järjestelmiä ja tuotta
jaryhmien erityispiirteitä ja toimintatyyppejä, jotka voivat
saada 17 artiklan 2 kohdan nojalla tukea, sekä edellytys
ten vahvistamista kilpailun vääristymien, tuotteiden syr
jinnän ja kaupallisten merkkien tuen ulkopuolelle jättä
misen ehkäisemiseksi.

(62)

Tämän säädösvallan siirron olisi myös koskettava liiketoi
mintasuunnitelman vähimmäissisältöä sekä perusteita,
joita jäsenvaltioiden on käytettävä määritettäessä 19 artik
lan 4 kohdassa tarkoitettuja ylä- ja alarajoja; metsitykseen
ja metsämaan muodostamiseen sovellettavien ympäristöä
koskevien vähimmäisvaatimusten määrittelyä; edellytyk
siä, joita sovelletaan maatalouden ympäristö- ja ilmasto
sitoumuksiin, jotka liittyvät kotieläintuotannon laaja
peräistämiseen, kasvatuksesta luopumisen vuoksi uhan
alaisten rotujen kasvattamiseen tai sellaisten kasvien gee
nivarojen säilyttämiseen, joita uhkaa geneettinen köyhty
minen sekä geenivarojen säilyttämistä, kestävää käyttöä ja
kehittämistä koskevien tukitointen määrittelyä. Sen olisi
koskettava myös laskentamenetelmää, jota käytetään ase
tuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklassa tarkoitettujen

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu
24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281,
23.11.1995, s. 31).
(2) Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
18. joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
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käytäntöjen kaksinkertaisen rahoittamisen estämiseksi sel
laisten toimenpiteiden osalta, jotka liittyvät maatalouden
ympäristö- ja ilmastotukiin, luonnonmukaiseen viljelyyn,
Natura 2000 -toimenpiteisiin sekä vesipuitedirektiivin
mukaisiin toimenpiteisiin; niiden alojen määrittelemistä,
joilla tuotantomenetelmiä koskevia vaatimuksia tiukenne
taan eläinten hyvinvointiin liittyvien sitoumusten johdos
ta; metsätalouden geenivarojen säilyttämiseksi ja edistä
miseksi toteutettavien tukeen oikeutettujen tukitoimien
tyyppejä; yhteistyötoimenpiteen mukaan tukeen oikeutet
tujen pilottihankkeiden, klusterien, verkostojen, lyhyiden
toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden erityispiir
teiden tarkentamista sekä tässä toimenpiteessä luetelluille
toimille myönnettävän avun edellytysten määrittämistä.

(63)

Tämän säädösvallan siirron olisi koskettava lisäksi keski
näisille rahastoille tämän asetuksen mukaisen riskienhal
lintatoimenpiteen nojalla myönnettävien kaupallisten lai
nojen vähimmäis- ja enimmäiskestoa; edellytyksiä, joiden
mukaisesti leasingsopimuksiin tai käytettyihin välineisiin
ja laitteisiin liittyviä kustannuksia voidaan pitää tukikel
poisina investointimenoina sekä uusiutuvan energian in
vestointikelpoisten infrastruktuurityyppien määrittelyä;
edellytyksiä, joita sovelletaan 28, 29, 33 ja 34 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisten sitoumusten
muuntamiseen tai mukauttamiseen sekä muiden sellaisten
tilanteiden määrittelyä, joissa avun takaisinmaksua ei vaa
dita. Sen olisi myös koskettava liitteessä I vahvistettujen
enimmäismäärien tarkistamista sekä edellytyksiä, joiden
mukaisesti komission asetuksen (EY) N:o 1698/2005 no
jalla hyväksymä tuki voidaan liittää osaksi tässä asetuk
sessa säädettyä tukea, myös teknisen avun ja jälkiarvioin
tien osalta, jotta helpotettaisiin siirtymistä asetuksessa
(EY) N:o 1698/2005 säädetystä järjestelmästä tässä ase
tuksessa säädettyyn järjestelmään. Kroatian tasavallan liit
tymissopimuksen huomioon ottamiseksi kyseisten dele
goitujen säädösten olisi Kroatian osalta katettava tarvitta
essa myös siirtymävaihe neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1085/2006 (3) mukaisesti.

(64)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen
täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöön
panovaltaa, joka koskee maaseudun kehittämisohjelmien
ja kansallisen kehyksen sisältöä, ohjelmien ja niihin teh
tävien muutosten hyväksymistä, ohjelmia hyväksyttäessä
sovellettavia menettelyjä ja aikatauluja, ohjelman ja kan
sallisen kehyksen muutoksia hyväksyttäessä sovellettavia
menettelyjä ja aikatauluja, niiden voimaantulo ja esittä
mistiheys mukaan luettuina, osaamisensiirto- ja tiedotus
toimeen osallistuvien kustannusten korvaamismenette
lyitä koskevia sääntöjä, maaseudun kehittämistoimenpi
teiden toteuttamista koskevia erityisedellytyksiä, tämän
asetuksen nojalla perustettavien verkkojen rakennetta ja
toimintaa, tiedotus- ja julkistamisvaatimuksia, seuranta- ja
valvontajärjestelmän hyväksymistä sekä tietojärjestelmän

(3) Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17. heinäkuuta
2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 170,
29.6.2007, s. 1).
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toimintasääntöjä ja vuotuisten täytäntöönpanokertomus
ten esittämistä koskevia sääntöjä. Tätä valtaa olisi käytet
tävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 182/2011 (1) mukaisesti.
(65)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu, ja tietosuoja
valtuutettu on antanut lausunnon 14 päivänä joulukuuta
2011 (2).

(66)

Suunniteltujen toimenpiteiden sujuvan valmistelun kii
reellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

(67)

Tässä asetuksessa säädetty uusi tukijärjestelmä korvaa ase
tuksella (EY) N:o 1698/2005 perustetun tukijärjestelmän.
Asetus (EY) N:o 1698/2005 olisi sen vuoksi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
I OSASTO
TAVOITTEET JA STRATEGIA
I LUKU

Kohde ja määritelmät
1 artikla

20.12.2013

2 artikla
Määritelmät
1.
Tässä
asetuksessa
sovelletaan
asetuksen
(EU)
N:o 1303/2013 2 artiklassa säädettyjä tai tarkoitettuja 'ohjel
man', 'tukitoimen', 'tuensaajan', 'paikallisen kehittämisstrategian',
'julkisten menojen', 'pk-yritysten', 'päätökseen saatetun tukitoi
men' ja 'rahoitusvälineiden' määritelmiä sekä 90 artiklan 2 koh
dan a ja b alakohdassa säädettyjä 'vähemmän kehittyneiden
alueiden' ja 'siirtymäalueiden' määritelmiä.
Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:
a) 'ohjelmatyöllä' tarkoitetaan monivaiheista organisointi-, pää
töksenteko- ja varojen jakomenettelyä, johon kumppanit
osallistuvat ja jonka tavoitteena on panna täytäntöön unio
nin ja jäsenvaltioiden monivuotinen yhteinen toiminta maa
seudun kehittämistä koskevien unionin prioriteettien toteut
tamiseksi;
b) 'alueella' tarkoitetaan alueyksikköä, joka vastaa Euroopan
parlamentin
ja
neuvoston
asetuksessa
(EY)
N:o 1059/2003 (4) tarkoitettua tilastollisten alueyksiköiden
nimikkeistön tasoa I tai II (NUTS-taso 1 ja 2);
c) 'toimenpiteellä' tarkoitetaan joukkoa tukitoimia, joilla pyri
tään toteuttamaan yksi tai useampi maaseudun kehittämistä
koskeva unionin prioriteetti;

Kohde
1.
Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt maaseudun
kehittämiseen myönnettävälle unionin tuelle, joka rahoitetaan
asetuksella (EU) N:o 1306/2013 perustetusta Euroopan maaseu
dun kehittämisen maatalousrahastosta, jäljempänä 'maaseutura
hasto'. Siinä määritetään tavoitteet, joihin maaseudun kehittä
mispolitiikalla on pyrittävä, ja niihin liittyvät maaseudun kehit
tämistä koskevat unionin prioriteetit. Siinä esitetään maaseudun
kehittämispolitiikan strateginen sisältö ja määritellään maaseu
dun kehittämispolitiikan täytäntöönpanemiseksi hyväksyttävät
toimenpiteet. Lisäksi siinä vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan
ohjelmatyöhön, verkostoitumiseen, hallinnointiin, seurantaan ja
arviointiin jäsenvaltioiden ja komission välisen vastuunjaon pe
rusteella, ja säännöt maaseuturahaston ja muiden unionin väli
neiden koordinoinnin varmistamiseksi.
2.
Tällä asetuksella täydennetään Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (3) toisen osan sään
nöksiä.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, an
nettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaat
teista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöön
panovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(2) EUVL C 35, 9.2.2012, s. 1.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013,
annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa,
Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousra
hastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitys
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (Katso tä
män virallisen lehden sivu 549).

d) 'tukiprosentilla' tarkoitetaan tukitoimen julkisen rahoituso
suuden määrää;
e) 'transaktiokustannuksilla' tarkoitetaan sitoumuksen täyttämi
seen liittyviä lisäkustannuksia, jotka eivät ole välitöntä seu
rausta sen toteuttamisesta tai jotka eivät sisälly kustannuksiin
tai tulonmenetyksiin, jotka korvataan välittömästi ja jotka
voidaan laskea vakiokustannusten perusteella;
f) 'maatalousmaalla'
tarkoitetaan
asetuksen
(EU)
N:o 1307/2013 4 artiklassa määriteltyä pellon, pysyvien
nurmien ja pysyvien laidunten tai pysyvien viljelmien pin
ta-alaa;
g) 'taloudellisilla tappioilla' tarkoitetaan kaikkia viljelijälle aiheu
tuneita lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat viljelijän toteutta
mista poikkeuksellisista toimenpiteistä, joilla pyritään vähen
tämään markkinatarjontaa tai merkittävää tuotannonmene
tystä;
h) 'epäsuotuisilla sääoloilla' tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin
halla, myrsky ja rakeet, jää, rankkasade tai ankara kuivuus,
jotka ovat rinnastettavissa luonnonkatastrofiin;
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, an
nettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksi
köiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).
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i) 'eläintaudeilla' tarkoitetaan Maailman eläintautijärjestön luet
telossa tai neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) liitteessä
mainittuihin eläintauteihin kuuluvia tauteja;
j) 'ympäristövahingolla' tarkoitetaan ympäristön erityistä pi
laantumista, kontaminaatiota tai sen laadun heikkenemistä,
joka liittyy erityiseen tapahtumaan ja esiintyy maantieteelli
sesti rajoitetulla alueella, mutta joka ei kata yleisiä ympäris
töriskejä, jotka eivät liity erityiseen tapahtumaan, esimerkiksi
ilmastonmuutosta tai ilman pilaantumista;
k) 'luonnonkatastrofilla' tarkoitetaan bioottista tai abioottista
luonnonilmiötä, josta aiheutuu merkittävää häiriötä maa
talouden tuotantojärjestelmille tai metsätalouden rakenteille
ja joka mahdollisesti aiheuttaa huomattavaa taloudellista va
hinkoa maa- tai metsätalousaloilla;
l) 'muulla katastrofilla' tarkoitetaan ennakoimatonta bioottista
tai abioottista ihmisen toiminnan aiheuttamaa ilmiötä, josta
aiheutuu merkittävää häiriötä maatalouden tuotantojärjestel
mille ja metsätalouden rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta
huomattavaa taloudellista haittaa maa- tai metsätalousaloille;
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r) 'metsällä' tarkoitetaan yli 0,5 hehtaarin laajuista maa-aluetta,
jolla puut ovat yli viisi metriä korkeita ja jolla latvuspeittä
vyys on yli 10 prosenttia tai jonka puut kykenevät yltämään
näihin raja-arvoihin in situ ja joka ei sisällä maata, joka on
pääasiallisesti maatalouskäytössä tai kaupunkialuetta, jollei 2
kohdasta muuta johdu.

2.
Jäsenvaltio tai alue voi päättää soveltaa muuta kuin 1
kohdan r alakohdassa tarkoitettua, olemassa olevaan kansallis
een lainsäädäntöön tai inventaariojärjestelmään perustuvaa met
sän määritelmää. Jäsenvaltioiden tai alueiden on esitettävä täl
lainen määritelmä maaseudun kehittämisohjelmassaan.

3.
Jotta varmistettaisiin tuensaajien yhtäläinen kohtelu ja
otettaisiin huomioon sopeutumiseen tarvittava aika, 1 kohdan
n alakohdassa säädetyn nuoren viljelijän määritelmän osalta siir
retään komissiolle valta antaa 83 artiklan mukaisesti delegoituja
säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä, joiden mukaan oikeus
henkilöä voidaan pitää nuorena viljelijänä, sekä ammattitaidon
hankkimiseen sovellettavan lisäajan vahvistamista.

II LUKU

m) 'lyhyellä toimitusketjulla' tarkoitetaan toimitusketjua, johon
osallistuu vain joitakin talouden toimijoita, jotka ovat sitou
tuneet yhteistyöhön, paikalliseen talouskehitykseen sekä tii
viisiin maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin suhteisiin tuotta
jien, jalostajien ja kuluttajien välillä;
n) 'nuorella viljelijällä' tarkoitetaan henkilöä, joka on enintään
40-vuotias hakemuksen jättämisajankohtana, jolla on riittävä
ammattitaito ja pätevyys ja joka ryhtyy ensimmäistä kertaa
tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjäksi;
o) 'temaattisilla tavoitteilla' tarkoitetaan asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 9 artiklassa määriteltyjä temaattisia tavoittei
ta;

Tehtävä, tavoitteet ja prioriteetit
3 artikla
Tehtävä
Maaseuturahasto edistää Eurooppa 2020 -strategian toteutta
mista edistämällä maaseudun kestävää kehittämistä kaikkialla
unionissa tavalla, joka täydentää YMP:n, muita välineitä, kohee
siopolitiikkaa ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää unionin
maatalousalan kehittymistä alueiden käytön ja ympäristön kan
nalta tasapainoisemmaksi, ilmastoystävällisemmäksi ja ilmaston
muutoksen paremmin kestäväksi, kilpailukykyisemmäksi sekä
innovatiivisemmaksi. Lisäksi se edistää maaseudun kehittymistä.

4 artikla
Tavoitteet

p) 'yhteisellä strategiakehyksellä' tarkoitetaan asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 10 artiklassa tarkoitettua yhteistä strategia
kehystä;
q) 'klusterilla' tarkoitetaan riippumattomien yritysten ryhmitty
mää, johon osallistuu uusia yrityksiä, pk-yrityksiä ja suuryri
tyksiä sekä neuvoa-antavia elimiä ja/tai tutkimusorganisaa
tioita ja jonka tarkoituksena on kannustaa taloudellista tai
innovatiivista toimintaa edistämällä intensiivistä vuorovaiku
tusta, tilojen yhteiskäyttöä ja osaamisen ja asiantuntemuksen
vaihtoa sekä osallistumalla tehokkaasti osaamisen siirtoon,
verkostoitumiseen ja tietojen levittämiseen klusteriin kuu
luvien yritysten keskuudessa;
(1) Neuvoston päätös 2009/470/EY, tehty 25 päivänä toukokuuta
2009, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (EUVL L 155,
18.6.2009, s. 30).

YMP:n yleisten puitteiden mukaisesti maaseudun kehittämiselle,
elintarvikealan sekä non-food -alan ja metsätalouden toimet
mukaan luettuina, myönnettävällä tuella pyritään edistämään
seuraavien tavoitteiden saavuttamista:

a) maatalouden kilpailukyvyn edistäminen;

b) luonnonvarojen kestävän hoidon varmistaminen ja ilmasto
toimet;

c) maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuyhteisöjen tasapai
noisen aluekehityksen saavuttaminen, mukaan lukien työ
paikkojen luominen ja säilyttäminen.
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5 artikla
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b) maatilojen riskien ehkäisemisen ja hallinnan tukeminen.

Maaseudun kehittämistä koskevat unionin prioriteetit
Maaseudun kehittämisen tavoitteet, jotka edistävät älykästä, kes
tävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian
toteuttamista, pyritään saavuttamaan toteuttamalla seuraavat
kuusi maaseudun kehittämistä koskevaa unionin prioriteettia,
jotka vastaavat yhteisen strategiakehyksen asianmukaisia temaat
tisia tavoitteita:

1) tietämyksen siirron ja innovaatioiden edistäminen maa- ja
metsätaloudessa sekä maaseudulla erityisesti seuraavilla aloil
la:

a) innovaatioiden, yhteistyön ja tietämyspohjan kehittämisen
edistäminen maaseudulla;

4) maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistami
nen, säilyttäminen ja parantaminen erityisesti seuraavilla
aloilla:
a) biologisen monimuotoisuuden, mukaan luettuina Natura
2000 -alueet ja alueet, joilla on luonnonoloista johtuvia
tai muita erityisrajoitteita, ja luonnonarvoltaan arvokkaan
maataloustuotannon sekä Euroopan maisemien tilan en
nallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen;
b) vesien käytön hallinnan edistäminen, mukaan lukien lan
noitteiden ja torjunta-aineiden käytön hallinta;
c) maaperän eroosion torjuminen ja maaperän hoidon par
antaminen.

b) yhteyksien vahvistaminen maatalouden, ruoan tuotannon,
metsätalouden sekä tutkimuksen ja innovaatioiden välillä
myös ympäristöasioiden hallinnan ja ympäristönsuojelun
tason parantamiseksi;

c) elinikäisen oppimisen ja ammatillisen koulutuksen edistä
minen maa- ja metsätaloudessa.

2) maatilojen elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn parantaminen
kaikenlaisessa maataloudessa kaikilla alueilla sekä innovatii
visen maatilateknologian ja kestävän metsänhoidon edistämi
nen erityisesti seuraavilla aloilla:

a) kaikkien maatilojen taloudellisen suorituskyvyn paranta
minen sekä maatilojen rakenneuudistuksen ja nykyaikais
tamisen helpottaminen, erityisesti markkinoille osallistu
misen ja markkinoille suuntautumisen sekä maatalouden
monipuolistamisen lisäämiseksi;

b) riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle
pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen.

3) elintarvikeketjun organisoitumisen edistäminen mukaan lu
kien maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen, eläin
ten hyvinvointi ja maatalouden riskienhallintaa erityisesti
seuraavilla aloilla:

a) alkutuottajien kilpailukyvyn parantaminen kytkemällä
heidät paremmin maatalouselintarvikeketjuun maatalous
tuotteiden arvoa lisäävien laatujärjestelmien, paikallisten
markkinoiden edistämistä sekä menekinedistämistä koske
vien toimien, lyhyiden jakeluketjujen, tuottajaryhmien ja
-organisaatioiden sekä toimialaorganisaatioiden avulla;

5) voimavarojen tehokkaan käytön sekä vähähiiliseen ja ilmas
toa säästävään talouteen siirtymisen edistäminen maatalous-,
elintarvike- ja metsäsektoreilla erityisesti seuraavilla aloilla:
a) maatalouden vedenkäytön tehostaminen;
b) maatalouden ja elintarvikejalostuksen energiatehokkuuden
lisääminen;
c) uusiutuvien energialähteiden sekä biotalouteen tarkoitet
tujen sivutuotteiden, jätteiden, jäännösten ja muiden kuin
elintarvikkeiksi tarkoitettujen raaka-aineiden tarjonnan ja
käytön helpottaminen;
d) maatalouden kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipäästöjen
vähentäminen;
e) hiilen sitomisen ja talteenoton edistäminen maa- ja met
sätaloudessa;
6) sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja talou
dellisen kehityksen edistäminen maaseudulla erityisesti seu
raavilla aloilla:
a) pienyritysten monipuolistamisen, perustamisen ja kehittä
misen sekä työpaikkojen luomisen helpottaminen;
b) maaseutualueiden paikallisen kehittämisen edistäminen;
c) tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuden, käytön ja
laadun parantaminen maaseudulla.
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Kaikki nämä prioriteetit edistävät innovointia, ympäristöä sekä
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koske
vien monialaisten tavoitteiden toteutumista. Ohjelmiin voi sisäl
tyä vähemmän kuin kuusi prioriteettia, jos se voidaan perustella
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat kartoittavalla
tilannearvioinnilla, jäljempänä 'SWOT', ja ennakkoarvioinnilla.
Kussakin ohjelmassa on käsiteltävä vähintään neljää prioriteettia.
Kun jäsenvaltio toimittaa kansallisen ohjelman ja alueelliset oh
jelmat, kansallisessa ohjelmassa voi olla vähemmän kuin neljä
prioriteettia.
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kehittämisohjelmiinsa temaattisia alaohjelmia, joilla vastataan
erityistarpeisiin. Temaattiset alaohjelmat voivat liittyä muun mu
assa seuraaviin:
a) nuorille viljelijöille;
b) 19 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut
pientilat;
c) 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vuoristoalueet;

Ohjelmiin voidaan sisällyttää muita kohdealoja jonkin prioritee
tin toteuttamiseksi, jos ne ovat perusteltuja ja mitattavissa.

II OSASTO
OHJELMATYÖ
I LUKU

Ohjelmatyön sisältö
6 artikla

d) lyhyet toimitusketjut;
e) maaseudun naiset;
f) ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
sekä biologinen monimuotoisuus.
Liitteessä IV vahvistetaan viitteellinen luettelo kunkin temaatti
sen alaohjelman kannalta erityisen tärkeistä toimenpiteistä ja
tukitoimien tyypeistä.

Maaseudun kehittämisohjelmien muuttaminen
1.
Maaseuturahasto toimii jäsenvaltioissa maaseudun kehittä
misohjelmien välityksellä. Ohjelmilla on pantava täytäntöön
maaseudun kehittämistä koskevia unionin prioriteetteja vastaava
strategia toteuttamalla III osastossa määriteltyjä toimenpiteitä.
Unionin prioriteettien toteuttamiseen haetaan tukea maaseutu
rahastosta.

2.
Jäsenvaltio voi toimittaa joko koko alueensa käsittävän
yhden ohjelman tai joukon alueellisia ohjelmia taikka asian
mukaisesti perustelluissa tapauksissa kansallisen ohjelman yh
dessä alueellisten ohjelmien kanssa. Jos jäsenvaltio toimittaa
kansallisen ohjelman ja joukon alueellisia ohjelmia, toimenpitei
den ja/tai tukitoimien tyyppien ohjelmasuunnittelusta on huo
lehdittava kansallisesti tai alueellisesti, ja kansallisen ohjelman ja
alueellisten ohjelmien strategioiden keskinäinen johdonmukai
suus on varmistettava.

3.
Alueellisia ohjelmia toimittaneet jäsenvaltiot voivat myös
toimittaa hyväksyttäväksi 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti alu
eellisten ohjelmien yhteiset osatekijät sisältävän kansallisen ke
hyksen ilman erillistä talousarviomäärärahaa.

Alueellisia ohjelmia toimittaneiden jäsenvaltioiden kansalliset ke
hykset voivat myös sisältää taulukon, jossa eritellään alue- ja
vuosikohtaisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle kyseiseksi ohjelma
kaudeksi myönnetty maaseuturahaston koko rahoitusosuus.

7 artikla
Temaattiset alaohjelmat
1.
Jäsenvaltiot voivat maaseudun kehittämistä koskevien
unionin prioriteettien täyttämistä varten sisällyttää maaseudun

2.
Temaattisilla alaohjelmilla voidaan myös vastata erityistar
peisiin, jotka liittyvät tietyn maaseutualueen kehitykseen huo
mattavasti vaikuttavien maataloussektorien rakenneuudistuk
seen.
3.
Liitteessä II vahvistettuja tukiprosentteja voidaan korottaa
10 lisäprosenttiyksiköllä, kun kyseessä ovat pientiloja, lyhyitä
toimitusketjuja, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeu
tumista sekä biologista monimuotoisuutta koskevien temaattis
ten alaohjelmien puitteissa tuetut tukitoimet. Nuorten viljelijöi
den ja vuoristoalueiden tapauksessa enimmäistukiprosentteja
voidaan korottaa liitteen II mukaisesti. Yhdistetty tukiprosentti
voi kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.
8 artikla
Maaseudun kehittämisohjelmien sisältö
1.
Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklassa tarkoitettu
jen tietojen lisäksi jokaiseen maaseudun kehittämisohjelmaan on
sisällyttävä
a) asetuksen (EU) N:o 1303/2013 55 artiklassa tarkoitettu en
nakkoarviointi;
b) SWOT-analyysi tilanteesta ja niiden tarpeiden määrittely,
joihin on vastattava ohjelman kattamalla maantieteellisellä
alueella.
Analyysi on jäsennettävä maaseudun kehittämistä koskevien
unionin prioriteettien mukaisesti. Ympäristöä, ilmastonmuu
toksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä innovointia
koskevat erityistarpeet on arvioitava ottaen huomioon
kaikki maaseudun kehittämistä koskevat unionin prioriteetit,
jotta näillä kolmella alalla määriteltäisiin tarkoituksenmukai
sia ratkaisuja kunkin prioriteetin tasolla;
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i) taulukko, jossa vahvistetaan 58 artiklan 4 kohdan mu
kaisesti kullekin vuodelle suunniteltu maaseuturahaston
kokonaisrahoitusosuus. Tarvittaessa tästä taulukosta on
käytävä maaseuturahaston kokonaisrahoitusosuuden si
sällä erikseen ilmi määrärahat, jotka osoitetaan vähem
män kehittyneille alueille, ja varat, jotka siirretään maa
seuturahastolle asetuksen (EU) N:o 1307/2013 7 artiklan
2 kohdan mukaisesti. Maaseuturahaston suunnitellun
vuotuisen rahoitusosuuden on oltava monivuotisen ra
hoituskehyksen mukainen;

c) strategian kuvaus, jossa osoitetaan, että
i) kullekin ohjelmaan kuuluvalle maaseudun kehittämistä
koskevien unionin prioriteettien kohdealalle on asetettu
tarkoituksenmukaiset tavoitteet, jotka perustuvat 69 ar
tiklassa tarkoitettuihin yhteisiin indikaattoreihin ja tarvit
taessa ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin;
ii) kullekin ohjelmaan kuuluvalle maaseudun kehittämistä
koskevien unionin prioriteettien kohdealalle on valittu
tarkoituksenmukaiset yhdistelmät toimenpiteitä, jotka
perustuvat johdonmukaiseen toimintalogiikkaan a ala
kohdassa tarkoitetun ennakkoarvioinnin ja b alakoh
dassa tarkoitetun analyysin pohjalta;

ii) taulukko, jossa vahvistetaan kunkin toimenpiteen, kun
kin maaseuturahaston erityisen rahoitusosuuden koh
teena olevan tukitoimen tyypin sekä teknisen avun osalta
unionin suunniteltu kokonaisrahoitusosuus ja sovellet
tava maaseuturahaston rahoitusosuus. Tarvittaessa tästä
taulukosta on käytävä erikseen ilmi vähemmän kehitty
neille alueille ja muille alueille varattu maaseuturahaston
rahoitusosuus;

iii) varojen jakaminen ohjelman toimenpiteille on perustel
tua ja riittävää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi;
iv) erityisoloihin alueellisella tai aluetta pienempien yksiköi
den tasolla liittyvät erityistarpeet otetaan huomioon ja
niihin etsitään konkreettisia ratkaisuja asianmukaisten
toimenpiteiden tai temaattisten alaohjelmien yhdistel
mien avulla;
v) ohjelmaan sisältyy asianmukainen lähestymistapa inno
vointiin maaseudun kehittämistä koskevien unionin
prioriteettien toteuttamiseksi, mukaan lukien maatalou
den tuottavuutta ja kestävyyttä koskeva eurooppalainen
innovaatiokumppanuus, ympäristöön, Natura 2000 -alu
eiden erityistarpeet mukaan luettuina, sekä ilmaston
muutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen;
vi) on toteutettu toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että
käytettävissä on riittävät valmiudet antaa neuvontaa lain
säädännön vaatimuksista ja innovointiin liittyvistä toi
mista;
d) kunkin ennakkoehdon, joka on vahvistettu asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 19 artiklassa, osalta ja liitteessä XI olevan II
osan mukaisesti vahvistettujen yleisten ennakkoehtojen osal
ta, ja tämän asetuksen liitteen V mukaisesti, arviointi siitä,
mitä ennakkoehdoista sovelletaan ohjelmaan ja mitkä niistä
täyttyvät kumppanuussopimuksen ja ohjelman esittämispäi
vänä. Jos sovellettavat ennakkoehdot eivät täyty, ohjelmassa
on oltava selvitys toteutettavista toimenpiteistä, niiden täy
täntöönpanosta vastaavista elimistä ja niiden aikataulusta
kumppanuussopimuksessa esitetyn yhteenvedon mukaisesti.
e) asetuksen (EU) N:o 1303/2013 21 artiklan soveltamiseksi
perustetun tuloskehyksen kuvaus;
f)

kunkin valitun toimenpiteen kuvaus;

g) asetuksen (EU) N:o 1303/2013 56 artiklassa tarkoitettu ar
viointisuunnitelma. Jäsenvaltioilla on oltava käytössään riit
tävät resurssit voidakseen vastata määriteltyihin tarpeisiin ja
varmistaakseen asianmukaisen seurannan ja arvioinnin;
h) rahoitussuunnitelma, johon sisältyy
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i)

kohdealoittain jaoteltu indikaattorisuunnitelma, joka käsittää
8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetut
tavoitteet ja vastaavan kohdealan mukaisesti valitun maa
seudun kehittämistoimenpiteen suunnitellut tuotokset ja
suunnitellut menot;

j)

tarvittaessa 82 artiklan mukaista kansallista lisärahoitusta
koskeva taulukko kunkin toimenpiteen osalta;

k) tarvittaessa luettelo 81 artiklan 1 kohdan mukaisista tuki
järjestelmistä, joita käytetään ohjelmien täytäntöönpanoon;
l)

selvitys siitä, miten maaseudun kehittämisohjelma täydentää
muista yhteisen maatalouspolitiikan välineistä ja Euroopan
rakenne- ja investointirahastoista, jäljempänä 'ERI-rahastot',
rahoitettuja toimenpiteitä;

m) ohjelman täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset sään
nöt, mukaan luettuina
i) kaikkien 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viran
omaisten nimeäminen jäsenvaltiossa ja tiedoksi tiivis
telmä kunkin hallinto- ja valvontarakenteen osalta;
ii) kuvaus seuranta- ja arviointimenettelyistä sekä seuranta
komitean kokoonpanosta;
iii) säännökset, joilla varmistetaan ohjelman julkistaminen,
myös 54 artiklassa tarkoitetun kansallisen maaseutuver
koston välityksellä;
iv) kuvaus toimintatavasta, jolla vahvistetaan periaatteet tu
kitoimienvalintaperusteiden ja paikallisten kehittämisst
rategioiden määrittelyä varten asiaankuuluvat tavoitteet
huomioon ottaen; jäsenvaltiot voivat tässä yhteydessä
säätää, että etusijalle asetetaan pk-yritykset, joilla on kyt
köksiä maa- ja metsätalousalaan;
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v) paikallisen kehittämisen osalta tarvittaessa kuvaus meka
nismeista, joilla varmistetaan johdonmukaisuus paikallis
ten kehittämisstrategioiden, 35 artiklassa tarkoitetun yh
teistyötoimenpiteen ja 20 artiklassa tarkoitetun peruspal
veluja ja kylien kunnostusta maaseudulla koskevan toi
menpiteen välillä kaupungin ja maaseudun väliset yhtey
det mukaan luettuina;

n) asetuksen (EU) N:o 1303/2013 5 artiklassa tarkoitettujen
kumppanien mukaan ottamiseksi toteutetut toimet ja yh
teenveto kumppanien kuulemisten tuloksista;

o) tarvittaessa 54 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kansallisen
maaseutuverkoston rakenne sekä verkoston hallintoa koske
vat säännökset, joihin sen vuotuiset toimintasuunnitelmat
perustuvat.

2.
Jos maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy temaattisia
alaohjelmia, kuhunkin alaohjelmaan on sisällyttävä

a) erityinen SWOT-menetelmään perustuva analyysi tilanteesta
ja niiden tarpeiden määrittely, joihin alaohjelmalla on tarkoi
tus vastata;
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10 artikla
Maaseudun kehittämisohjelmien hyväksyminen
1.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 8 artiklassa tar
koitetut tiedot sisältävä ehdotus kustakin maaseudun kehittämis
ohjelmasta.
2.
Komissio hyväksyy kunkin maaseudun kehittämisohjel
man täytäntöönpanosäädöksellä.
11 artikla
Maaseudun kehittämisohjelmien muuttaminen
Ohjelmien muuttamista koskevat jäsenvaltioiden pyynnöt hy
väksytään seuraavien menettelyjen mukaisesti:
a) Komissio päättää täytäntöönpanosäädöksillä ohjelmien
muuttamista koskevista pyynnöistä, joilla pyritään:
i) muuttamaan ohjelmastrategiaa tekemällä yli 50 prosentin
muutos johonkin kohdealueeseen liittyvistä määrällisistä
tavoitteista;
ii) muuttamaan maaseuturahaston rahoitusosuutta yhdessä
tai useammassa toimenpiteessä;

b) erityistavoitteet alaohjelmatasolla ja toimenpiteiden valinta
alaohjelman toimenpidelogiikan perusteellisen määritelmän
perusteella, mukaan luettuna tavoitteiden saavuttamiseksi va
littujen toimenpiteiden odotettavissa olevan vaikutuksen ar
viointi;

c) erillinen erityisindikaattorisuunnitelma ja vastaavan kohde
alan mukaisesti valitun kunkin maaseudun kehittämistoimen
piteen suunnitellut tuotokset ja suunnitellut menot.

3.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvis
tetaan säännöt, jotka koskevat 1 ja 2 kohdassa kuvattujen tie
tojen esittämistä maaseudun kehittämisohjelmissa, ja säännöt,
jotka koskevat 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kansallisten
kehysten sisältöä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
84 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

II LUKU

Maaseudun kehittämisohjelmien valmistelu, hyväksyminen ja
muuttaminen
9 artikla
Ennakkoehdot
Maaseuturahaston ohjelmatyöhön sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 liitteessä XI olevassa II jaksossa tarkoitettujen
yleisten ennakkoehtojen lisäksi tämän asetuksen liitteessä V
tarkoitettuja ennakkoehtoja, jos ne ovat tarkoituksenmukaisia
ja jos niitä voidaan soveltaa ohjelman prioriteettien erityistavoit
teisiin.

iii) muuttamaan unionin kokonaisrahoitusosuutta tai sen
vuosittaista jakautumista ohjelmatasolla;
b) Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä ohjelmien
muuttamista koskevat pyynnöt kaikissa muissa tapauksissa.
Nämä säännöt koskevat erityisesti seuraavia seikkoja:
i) toimenpiteiden tai tukitoimien tyyppien käyttöönotto tai
lakkauttaminen;
ii) muutokset toimenpiteiden kuvauksessa, tukikelpoisuus
edellytysten muutokset mukaan luettuina;
iii) varojen siirtäminen sellaisten toimenpiteiden välillä, joi
hin sovelletaan erilaisia maaseuturahaston rahoitusosuuk
sia.
Kuitenkin b alakohdan i, ii ja iii alakohtaa sovellettaessa
tapauksissa, joissa varojen siirtäminen koskee alle 20:tä pro
senttia toimenpiteen määrärahoista ja alle 5:tä prosenttia
ohjelmalle myönnetystä maaseuturahaston kokonaisrahoitu
sosuudesta, hyväksyntä katsotaan annetuksi, jos komissio ei
ole tehnyt pyynnöstä päätöstä 42 työpäivän kuluttua pyyn
nön vastaanottamisesta. Kyseinen määräaika ei sisällä ajan
jaksoa, joka alkaa sitä päivää seuraavasta päivästä, jona ko
missio on lähettänyt huomautuksensa jäsenvaltiolle, ja päät
tyy sinä päivänä, kun jäsenvaltio on vastannut huomautuk
siin.
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c) Komission hyväksyntää ei vaadita sellaisten puhtaasti toimi
tuksellisten tai tekstinlaadinnallisten korjausten tekemiseen,
jotka eivät vaikuta politiikan eivätkä toimenpiteiden toteut
tamiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kysei
sistä muutoksista.
12 artikla
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Tuensaajana on koulutustoimen tai muun tietämyksensiirto- ja
tiedotustoimen tarjoaja.

3.
Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei myönnetä ohjaustai koulutuskursseihin, jotka ovat osa keskiasteen tai sitä ylem
män asteen tavanomaisia koulutusohjelmia tai -järjestelmiä.

Menettelyjä ja aikatauluja koskevat säännöt
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan
säännöt menettelyistä ja aikatauluista, joita sovelletaan
a) maaseudun kehittämisohjelmien ja kansallisten kehysten hy
väksymiseen;
b) maaseudun kehittämisohjelmia ja kansallisia kehyksiä koske
vien muutosehdotusten esittämiseen ja hyväksymiseen, muu
tosehdotusten voimaantulo ja esittämistiheys ohjelmakauden
aikana mukaan luettuina.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 84 artiklassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tietämyksensiirto- ja tiedotuspalveluja tarjoavilla elimillä on ol
tava asianmukaiset valmiudet eli pätevä henkilöstö, ja henkilös
tölle on tarjottava säännöllisesti koulutusta tehtävien hoitami
seen.

4.
Tämän toimenpiteen mukaisia tukikelpoisia kustannuksia
ovat tietämyksensiirto- tai tiedotustoimen järjestämisestä ja to
teuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Kun kyseessä ovat esitte
lyhankkeet, tuki voi kattaa myös niihin liittyvät investointikus
tannukset. Tukikelpoisia ovat myös osallistujien matka- ja ma
joituskulut ja heidän päivärahansa sekä viljelijöiden lomitusku
lut. Kaikki tämän kohdan mukaisesti yksilöidyt kustannukset
maksetaan tuensaajalle.

III OSASTO
MAASEUDUN KEHITTÄMISTUKI
I LUKU

Toimenpiteet

5.
Jotta varmistetaan, että tilan- ja metsänhoitoa koskeva
vaihto ja tila- ja metsävierailut ovat selkeästi erotettavissa mui
hin unionin järjestelmiin kuuluvista vastaavista toimista, siirre
tään komissiolle valta antaa 83 artiklan mukaisesti delegoituja
säädöksiä, jotka koskevat tilan- ja metsänhoitoa koskevan vaih
don ja tila- ja metsävierailujen kestoa ja sisältöä.

13 artikla
Toimenpiteet
Jokainen maaseudun kehittämistoimenpide on suunniteltava
niin, että se edistää yhden tai useamman maaseudun kehittä
mistä koskevan unionin prioriteetin toteutumista. Liitteessä VI
vahvistetaan viitteellinen luettelo unionin prioriteettien kannalta
erityisen tärkeistä toimenpiteistä.
14 artikla
Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet
1.
Tämän toimenpiteen mukainen tuki kattaa ammatillista
koulutusta ja taitojen hankkimista koskevat toimet, esittelytoi
minnan ja tiedotustoimet. Ammatillista koulutusta ja taitojen
hankkimista koskeviin toimiin voi sisältyä koulutuskursseja,
työpajoja ja valmennusta.

6.
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahviste
taan osallistujien kustannusten korvaamismenettelyihin liittyvät
säännöt, mukaan lukien arvosetelien (voucher) tai muiden vas
taavien muotojen käyttäminen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 84 artiklassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

15 artikla
Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut
1.

Tämän toimenpiteen mukaisen tuen tavoitteena on

Tuki voi myös kattaa lyhytaikaiset tilan- ja metsänhoitoa kos
kevat vaihdot ja vierailut tiloille ja metsiin.
2.
Tämän toimenpiteen mukaista tukea myönnetään maa- ja
metsätalous- sekä elintarvikealalla toimiville henkilöille, maan
käyttäjille ja muille talouden toimijoille, jotka ovat maaseudulla
toimivia pk-yrityksiä.

a) auttaa viljelijöitä, tässä asetuksessa määriteltyjä nuoria viljeli
jöitä, metsän haltijoita, muita maankäyttäjiä ja maaseutualu
eiden pk-yrityksiä hyödyntämään neuvontapalveluja tilansa,
yrityksensä ja/tai investointinsa taloudellisen ja ympäristöte
hokkuuden parantamisessa sekä niiden ilmastoystävällisyy
den ja ilmastonmuutoksen kestävyyden parantamisessa;
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b) edistää tilanhoito- ja lomituspalvelujen sekä maatalouden
neuvontapalvelujen ja metsätalouden neuvontapalvelujen pe
rustamista, asetuksen (EU) N:o 1306/201312–14 artiklassa
tarkoitettu maatilojen neuvontajärjestelmä mukaan luettuna;

c) edistää neuvojien koulutusta.

2.
Edellä 1 kohdan a ja c alakohdassa säädetyn tuen edunsa
ajana on neuvonta- tai koulutuspalvelun tarjoaja. Edellä olevan
1 kohdan b alakohdan mukainen tuki myönnetään viranomai
selle tai elimelle, joka perustaa tilanhoito- tai lomituspalvelun
taikka maa- tai metsätalouden neuvontapalvelun.
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d) jäsenvaltioiden vesipuitedirektiivin 11 artiklan 3 kohdan täy
täntöönpanemiseksi määrittelemät vaatimukset;

e) jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 55 artiklan
täytäntöönpanemiseksi määrittelemät vaatimukset, erityisesti
direktiivin 2009/128/EY 14 artiklassa tarkoitetun integroi
dun torjunnan yleisten periaatteiden noudattaminen;

f) tarvittaessa työturvallisuusvaatimukset tai maatilaan liittyvät
turvallisuusvaatimukset;

g) ensimmäistä kertaa alalle ryhtyville nuorille viljelijöille annet
tava erityisneuvonta.

3.
Neuvontapalveluja antamaan valituilla viranomaisilla tai
elimillä on oltava asianmukaiset resurssit eli säännöllisesti kou
lutettua ja pätevää henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja nii
den neuvontatoiminnan on oltava luotettavaa aloilla, joilla ne
antavat neuvontaa. Tämän toimenpiteen mukaiset tuensaajat on
valittava tarjouspyynnöillä. Valintamenettelyyn on sovellettava
julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, ja sen on oltava
avoin sekä julkisille että yksityisille elimille. Sen on oltava puo
lueeton, ja sen ulkopuolelle on jätettävä hakijat, joihin liittyy
eturistiriitoja.

Neuvonta voi myös kattaa muita seikkoja ja erityisesti tietojen
antamisen ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutu
misesta, biologisesta monimuotoisuudesta sekä vesien suojelus
ta, siten kuin siitä säädetään asetuksen (EU) N:o 1307/2013
liitteessä I tai maatilan taloudelliseen tilanteeseen ja ympäristön
suojelun tasoon liittyviä seikkoja, kilpailukykynäkökohdat mu
kaan luettuna. Siihen voi sisältyä neuvonta lyhyiden toimitus
ketjujen, luonnonmukaisen maatalouden ja kotieläintalouden
terveysnäkökohtien kehittämiseksi.

Neuvoja antaessaan neuvontapalvelujen on noudatettava asetuk
sen (EU) N:o 1306/2013 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja
salassapitovelvollisuuksia.

5.
Metsän haltijoille annettavan neuvonnan on katettava vä
hintään direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja vesipuitedirek
tiivin mukaiset asiaa koskevat velvollisuudet. Siinä voidaan
myös käsitellä metsätilan taloudelliseen tilanteeseen ja ympäris
tönsuojelun tasoon liittyviä seikkoja.

4.
Yksittäisille viljelijöille, tässä asetuksessa määritellyille nuo
rille viljelijöille ja muille maankäyttäjille annettavan neuvonnan
on liityttävä ainakin yhteen maaseudun kehittämistä koskevaan
unionin prioriteettiin ja katettava vähintään yksi seuraavista:

6.
Pk-yrityksille annettavassa neuvonnassa voidaan käsitellä
yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja ympäristönsuojelun ta
soon liittyviä seikkoja.

a) asetuksen (EU) N:o 1306/2013 VI osaston I luvussa sää
detystä lakisääteisestä hoitovaatimuksesta ja/tai hyvää maa
talous- ja ympäristökuntoa koskevasta toimenpidevaatimuk
sesta johtuvat velvoitteet tiloilla;

b) tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 [DP] III osaston 3
luvun mukaiset ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisat
maatalouskäytännöt ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 4 ar
tiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu maatalousmaan
säilyttäminen;

c) maatilalla toteutettavat toimet, joista määrätään maaseudun
kehittämisohjelmissa ja joilla pyritään maatilojen nykyaikais
tamiseen, kilpailukyvyn kasvattamiseen, alakohtaiseen yhden
tämiseen, innovointiin ja markkinasuuntautuneisuuteen sekä
yrittäjyyden edistämiseen;

7.
Asianmukaisesti perustelluissa ja asiaankuuluvissa tapauk
sissa neuvontaa voidaan antaa osittain ryhmässä ottaen samalla
huomioon neuvontapalvelujen yksittäisten käyttäjien tilanteet.

8.
Edellä olevan 1 kohdan a ja c alakohdan mukaisen tuen
enimmäismäärät vahvistetaan liitteessä II. Edellä olevan 1 koh
dan b alakohdan mukaista pienenevää tukea maksetaan enintään
viiden vuoden ajan palvelujen perustamisesta.

16 artikla
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät
1.
Tämän toimenpiteen mukainen tuki kattaa viljelijöiden ja
viljelijäryhmien liittymisen seuraaviin:

a) seuraavien asetusten ja säännösten nojalla perustetut laatujär
jestelmät:
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ja

neuvoston

asetus

(EU)

c) maataloustuotteiden vapaaehtoiset sertifiointiohjelmat, joiden
jäsenvaltiot ovat tunnustaneet olevan maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia koskevista
parhaista käytännöistä annettujen EU:n suuntaviivojen mu
kaisia.

asetus

(EY)

2.
Tämän toimenpiteen mukainen tuki voi kattaa myös kus
tannukset, jotka aiheutuvat tuottajaryhmien sisämarkkinoilla to
teuttamista tiedotus- ja menekinedistämistoimista, jotka koske
vat 1 kohdan mukaisesti tukea saavaan laatujärjestelmään kuu
luvia tuotteita.

ii) neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007) (2);
iii) Euroopan parlamentin
N:o 110/2008 (3);

ja

neuvoston
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iv) neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91 (4);
v) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1308/2013 II osan II osas
ton I luvun 2 jakso viinien osalta.
b) jäsenvaltioiden hyväksymät maataloustuotteiden, puuvillan
tai elintarvikkeiden laatujärjestelmät, maatilojen sertifiointi
ohjelmat mukaan luettuina, jotka täyttävät seuraavat perus
teet:
i) järjestelmien mukaisesti valmistettavien lopputuotteiden
erityisyys johtuu selkeistä velvoitteista, joiden avulla voi
daan taata mikä tahansa seuraavista:
— tuotteen erityiset ominaisuudet,
— erityiset viljely- tai tuotantomenetelmät, tai
— kansanterveyden, eläinten tai kasvien terveyden, eläin
ten hyvinvoinnin tai ympäristönsuojelun kannalta
huomattavasti laadukkaampi lopputuote kuin mitä
kaupallista hyödykettä koskevissa standardeissa vaa
ditaan;
ii) järjestelmä on avoin kaikille tuottajille;
iii) järjestelmä sisältää sitovat tuote-eritelmät, joiden noudat
tamista valvovat viranomaiset tai riippumaton tarkastus
elin;
iv) järjestelmä on läpinäkyvä ja varmistaa tuotteiden täydel
lisen jäljitettävyyden;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012,
annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elin
tarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta
2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotet
tujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91
kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, an
nettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteel
listen merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).
(4) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta
1991, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja
maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää,
kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 149,
14.6.1991, s. 1).

3.
Edellä olevan 1 kohdan mukainen tuki on myönnettävä
vuotuisena kannustinpalkkiona, jonka taso määritellään tuettui
hin järjestelmiin osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden kustan
nusten mukaan, ja sitä voidaan myöntää enintään viiden vuoden
ajan.
Tätä kohtaa sovellettaessa 'kiinteillä kustannuksilla' tarkoitetaan
tuettuun laatuohjelmaan liittymisestä aiheutuvia kustannuksia ja
tällaiseen ohjelmaan osallistumisesta maksettavaa vuosimaksua,
tarvittaessa järjestelmän eritelmän noudattamiseen liittyvät val
vontakustannukset mukaan luettuina.
Tätä artiklaa sovellettaessa "viljelijällä" tarkoitetaan asetuksen
(EU) N:o 1307/2013 9 artiklassa tarkoitettua aktiiviviljelijää.
4.
Enimmäistukiprosentit ja tuen enimmäismäärä vahviste
taan liitteessä II.
5.
Tämän toimenpiteen mukaiseen tukeen mahdollisesti vai
kuttavan uuden unionin oikeuden huomioon ottamiseksi ja joh
donmukaisuuden varmistamiseksi maataloustoimenpiteiden
edistämistä koskevien unionin muiden välineiden kanssa ja kil
pailun vääristymisen estämiseksi siirretään komissiolle valta an
taa 83 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvia erityisiä unio
nin järjestelmiä, joissa yksilöidään niiden tuottajaryhmien omi
naispiirteitä ja toimintatyyppejä, jotka voivat saada tukea 2 koh
dan nojalla, joissa vahvistetaan edellytykset kilpailun vääristymi
sen ja tiettyjen tuotteiden syrjinnän ehkäisemiseksi sekä joissa
vahvistetaan edellytykset, joiden perusteella kaupalliset merkit
on jätettävä tuen ulkopuolelle.
17 artikla
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
1.
Tämän toimenpiteen mukainen tuki kattaa aineelliset ja/tai
aineettomat investoinnit, jotka
a) parantavat maatilan kokonaistoimintaa ja kestävyyttä;
b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I kuuluvien maatalous
tuotteiden tai puuvillan jalostusta, kaupan pitämistä ja/tai
kehittämistä, kalastustuotteita lukuun ottamatta; tuotantop
rosessista saatu tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu mainit
tuun liitteeseen;
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c) koskevat maa- ja metsätalouden kehittämiseen, nykyaikaista
miseen ja mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, maa- ja
metsätalousmaan hankkiminen, tilusjärjestelyt ja maanparan
nus sekä energia- ja vesihuolto ja energian ja veden säästö
mukaan luettuina; tai

18 artikla
Luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien vahingoitta
mien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen
ja aiheellisten ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto
1.

d) ovat ei-tuotannollisia investointeja, jotka liittyvät tämän ase
tuksen mukaisten maatalouden ympäristö- ja ilmastotavoit
teiden toteuttamiseen, esimerkiksi lajien ja luontotyyppien
biologisen monimuotoisuuden suojelun tasoon tai Natura
2000 -alueen tai muiden ohjelmassa määriteltävien luonnon
arvoltaan merkittävien järjestelmien yleishyödyllisen arvon
parantamiseen.

2.
Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan mukaista tukea
myönnetään viljelijöille tai viljelijäryhmille.

Jos investoinneilla tuetaan tilojen rakenneuudistusta, jäsenvalti
oiden on kohdistettava tuki maatiloihin maaseudun kehittämistä
koskevan unionin prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-analyy
sin mukaisesti tavoitteena tilojen elinkelpoisuuden ja kaiken
tyyppisen maatalouden kilpailukyvyn parantaminen kaikilla alu
eilla ja innovatiivisen maatalousteknologian ja metsien kestävän
hoidon ja käytön edistäminen.

3.
Edellä olevan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisen tuen
enimmäistukiprosentit vahvistetaan liitteessä II. Enimmäistukip
rosentteja voidaan korottaa liitteessä II säädettyjen tukiprosent
tien mukaisesti, kun kyseessä ovat nuoret viljelijät, yhteiset in
vestoinnit, mukaan lukien tuottajaorganisaatioiden sulautumi
seen liittyvät, ja useamman kuin yhden toimenpiteen mukaista
tukea saavat yhdennetyt hankkeet, investoinnit 32 artiklassa tar
koitetuilla alueilla, joilla on luonnonoloista johtuvia ja muita
erityisrajoitteita, 28 ja 29 artiklan mukaisiin toimiin liittyvät
investoinnit ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koske
van eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden puitteissa tuetut
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa kuitenkin olla enintään 90
prosenttia.

Tämän toimenpiteen mukainen tuki kattaa

a) investoinnit ennalta ehkäiseviin toimiin, joiden tavoitteena
on lieventää mahdollisten luonnonkatastrofien, epäsuotuisten
sääolojen ja muiden katastrofien seurauksia;
b) investoinnit luonnonkatastrofien, epäsuotuisten sääolojen ja
muiden katastrofien vahingoittaman maatalousmaan ennal
listamiseksi ja sen vahingoittamien tuotantomahdollisuuksien
palauttamiseksi.
2.
Tuki myönnetään viljelijöille tai viljelijäryhmille. Tuki voi
daan myöntää myös julkisille yhteisöille, jos tällaisten yhteisöjen
investoinnin ja maatalouden tuotantomahdollisuuksien välinen
yhteys voidaan osoittaa.
3.
Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukaisen tuen
myöntämisen edellytyksenä on, että jäsenvaltioiden toimivaltai
set viranomaiset toteavat virallisesti, että luonnonkatastrofi on
tapahtunut ja että tämä katastrofi tai neuvoston direktiivin
2000/29/EY (1) mukaisesti kasvitaudin tai tuholaisen hävittämi
seksi taikka niiden leviämisen estämiseksi toteutetut toimenpi
teet ovat tuhonneet vähintään 30 prosenttia alueen maatalouden
tuotantomahdollisuuksista.
4.
Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei myönnetä luon
nonkatastrofista tai muista katastrofeista johtuviin tulonmene
tyksiin.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei tämän toimenpiteen ja
muiden kansallisten tai unionin tukivälineiden taikka yksityisten
vakuutusjärjestelmien yhdistämisestä aiheudu liiallisia korvauk
sia.
5.
Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan mukaisen tuen enim
mäistukiprosentit vahvistetaan liitteessä II.

4.
Edellä olevan 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisen tuen
tukiprosentit vahvistetaan liitteessä II.

19 artikla
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
1.

5.
Tukea voidaan myöntää nuorille viljelijöille, jotka ryhtyvät
ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaaviksi maatalousyrittäjiksi
investointeihin, joiden tarkoituksena on maataloustuotantoon,
myös työturvallisuuteen, sovellettavien unionin vaatimusten
täyttäminen. Tukea voidaan myöntää enintään 24 kuukauden
ajan toiminnan aloittamispäivästä.
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Tämän toimenpiteen mukainen tuki kattaa

a) yrityksen perustamistuen, joka on suunnattu
i) nuorille viljelijöille;
ii) muuhun kuin maataloustoimintaan maaseudulla;

6.
Jos unionin oikeudessa asetetaan viljelijöille uusia vaa
timuksia, tukea voidaan myöntää vaatimusten täyttämiseksi tar
peellisia investointeja varten enintään 12 kuukauden ajan päi
västä, jolloin vaatimuksista tulee pakollisia tilanpitoa varten.

(1) Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta
2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvalti
oihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä
(EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).
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iii) pientilojen kehittämiseen;
b) investoinnit muun kuin maataloustoiminnan perustamiseen
ja kehittämiseen;
c) vuotuisen tai kertaluonteisen tuen viljelijöille, jotka ovat tu
kikelpoisia asetuksen (EU) N:o 1307/2013 V osastossa sää
detyssä pienviljelijöiden järjestelmässä ('pienviljelijäjärjestel
mä') ja jotka siirtävät tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle;
2.
Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukai
nen tuki myönnetään nuorille viljelijöille.
Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukainen tuki
myönnetään viljelijöille tai maatilakotitalouden jäsenille, jotka
laajentavat taloudellista toimintaansa maatalouden ulkopuolelle,
sekä mikro- ja pienyrityksille ja luonnollisille henkilöille maa
seudulla.
Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukainen
tuki myönnetään jäsenvaltioiden määrittelemille pientiloille.
Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukainen tuki myönne
tään mikro- ja pienyrityksille ja luonnollisille henkilöille maa
seudulla sekä viljelijöille tai maatilakotitalouden jäsenille.
Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan mukainen tuki myönnetään
viljelijöille, jotka ovat tukihakemuksen jättöhetkellä tukikelpoisia
pienviljelijäjärjestelmässä ja jotka ovat olleet siinä tukikelpoisia
vähintään yhden vuoden ajan ja jotka sitoutuvat siirtämään
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet pysyvästi toiselle viljelijäl
le. Tukea maksetaan siirtopäivästä 31 päivään joulukuuta 2020
asti, tai se voidaan laskea kyseiseltä ajanjaksolta ja maksaa kerta
luonteisen tuen muodossa.
3.
Maatilakotitalouden jäsenenä voidaan pitää luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä tai tällaisten henkilöiden muodosta
maa ryhmää, maataloustyöntekijöitä lukuun ottamatta, siitä riip
pumatta, millaisen oikeudellisen aseman kansallinen lainsää
däntö ryhmälle ja sen jäsenille antaa. Jos oikeushenkilöä tai
tällaisten henkilöiden muodostamaa ryhmää pidetään maatilako
titalouden jäsenenä, kyseisen jäsenen on harjoitettava tilalla
maataloutta tukihakemuksen esittämishetkellä.
4.
Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan mukaisen tuen edel
lytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen. Liiketoi
mintasuunnitelman toteuttaminen on aloitettava yhdeksän kuu
kauden kuluessa tuen myöntämispäätöksen päivämäärästä.
Niiden nuorten viljelijöiden osalta, jotka saavat tukea 1 kohdan
a alakohdan i alakohdan nojalla, liiketoimintasuunnitelmassa on
määrättävä, että nuori viljelijä noudattaa asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 9 artiklaa aktiiviviljelijöiden osalta 18 kuukau
den kuluessa toiminnan aloittamispäivästä.
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Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 kohdan a alakohdan i ja iii
alakohdan mukaiseen tukeen maatilojen osalta sovellettavat yläja alarajat. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan
mukaisen tuen alarajan on oltava korkeampi kuin 1 kohdan a
alakohdan iii alakohdan mukaisen tuen yläraja. Tukea voidaan
myöntää vain tiloille, jotka vastaavat mikro- ja pienyritysten
määritelmää.
5.
Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan mukainen tuki mak
setaan vähintään kahdessa erässä enintään viiden vuoden aikana.
Erät voivat olla asteittain alenevia. Edellä olevan 1 kohdan a
alakohdan i ja ii alakohdan mukaisen tuen viimeisen erän mak
samisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman moitteeton
toteuttaminen.
6.
Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan mukaisen tuen enim
mäismäärä vahvistetaan liitteessä II. Jäsenvaltioiden on 1 kohdan
a alakohdan i ja ii alakohdan mukaisen tuen määrää määritelles
sään otettava huomioon myös ohjelma-alueen sosioekonominen
tilanne.
7.
Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan mukainen tuki on
suuruudeltaan 120 prosenttia vuotuisesta tuesta, jonka tuensaaja
voi saada pienviljelijäjärjestelmän mukaisesti.
8.
Jotta varmistettaisiin maaseuturahaston varojen tehokas ja
tuloksellinen käyttö, siirretään komissiolle valta antaa 83 artiklan
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan liiketoimin
tasuunnitelman vähimmäissisältö ja ne perusteet, joita jäsenval
tioiden on sovellettava tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja
rajoja vahvistaessaan.
20 artikla
Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
1.

Tämän toimenpiteen mukainen tuki kattaa erityisesti

a) maaseutualueiden kuntien ja kylien ja niiden peruspalvelujen
kehittämissuunnitelmien sekä Natura 2000 -alueita ja muita
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita koskevien suojelu- ja
hoitosuunnitelmien laatimisen ja päivittämisen;
b) investoinnit kaikenlaisten pieninfrastruktuurien luomiseksi,
parantamiseksi tai laajentamiseksi, uusiutuvia energialähteitä
ja energiansäästöä koskevat investoinnit mukaan luettuina;
c) laajakaistainfrastruktuurin, myös sen luomisen, parantamisen
ja laajentamisen, passiivisen laajakaistainfrastruktuurin sekä
laajakaistan ja julkisten sähköisen hallinnon ratkaisujen saa
tavuuden;
d) investoinnit maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten pe
ruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, ja
niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantami
seen tai laajentamiseen;
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e) investoinnit vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön,
matkailuneuvontaan ja pienimuotoiseen matkailuinfrastruk
tuuriin;
f) kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien
alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen, ennal
listamiseen ja kohentamiseen liittyvät tutkimukset ja inves
toinnit, niihin liittyvät sosioekonomiset näkökohdat mukaan
luettuina, sekä ympäristöalan tiedotustoimet;
g) toimintojen siirtämiseen sekä maaseudun taajamissa tai nii
den lähellä sijaitsevien rakennusten ja muiden tilojen muu
tostöihin tarkoitetut investoinnit, joilla pyritään parantamaan
taajaman elämänlaatua tai lisäämään sen ympäristönsuojelun
tasoa.
2.
Tämän toimenpiteen mukainen tuki koskee vain pieninf
rastruktuureja, jotka kukin jäsenvaltio määrittelee ohjelmassaan.
Maaseudun kehittämisohjelmiin voi kuitenkin sisältyä erityisiä
poikkeuksia tästä säännöstä, kun kyseessä ovat investoinnit la
ajakaistaan ja uusiutuviin energialähteisiin. Tällöin on vahvistet
tava selkeät perusteet täydentävyyden varmistamiseksi muiden
unionin välineiden mukaisen tuen kanssa.
3.
Edellä olevan 1 kohdan mukaiset investoinnit ovat tuki
kelpoisia, jos niihin liittyvät tukitoimet toteutetaan maaseutu
kuntien ja -kylien ja niiden peruspalvelujen kehittämissuunnitel
mien mukaisesti, jos sellaisia on olemassa, ja kyseiset investoin
nit ovat asiaan liittyvän paikallisen kehittämisstrategian mukai
sia.
21 artikla
Investoinnit
1.

metsäalueiden kehittämiseen ja
elinkelpoisuuden parantamiseen

metsien

Tämän toimenpiteen mukainen tuki kattaa

a) metsityksen ja metsämaan muodostamisen;
b) peltometsätalousjärjestelmien käyttöönoton
c) metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja muista katastrofeista,
tuholaiset ja taudit sekä ilmastoon liittyvät uhat mukaan
luettuina, metsille aiheutuvien vahinkojen ennalta ehkäisemi
sen ja korjaamisen;
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metsiin eikä Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, neuvoston ase
tuksessa (ETY) N:o 2019/93 (1) tarkoitettujen Egeanmeren pien
ten saarten eikä Ranskan merentakaisten departementtien met
säaloihin.
Tiettyä, jäsenvaltioiden ohjelmassa määrittelemää tilakokoa suu
rempien tilojen osalta tuen saamisen edellytyksenä on sellaiseen
metsänhoitosuunnitelmaan tai vastaavaan välineeseen perustu
vien asiaankuuluvien tietojen esittäminen, joka noudattaa met
sien kestävää hoitoa ja käyttöä sellaisena kuin se määriteltiin
vuonna 1993 pidetyssä Euroopan metsien suojelun ministeriko
kouksessa.
22 artikla
Metsitys ja metsämaan muodostaminen
1.
Edellä olevan 21 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista
tukea myönnetään julkisille ja yksityisille maankäyttäjille ja näi
den yhteenliittymille, ja se kattaa perustamiskustannukset sekä
hehtaaria kohti maksettavan vuosipalkkion maatalouden tulon
menetysten ja hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus mukaan
luettuna, korvaamiseksi enintään 12 vuoden ajan. Maan kuu
luessa valtiolle tukea voidaan myöntää vain, jos kyseistä maata
käyttävä elin on yksityinen elin tai kunta.
Julkisessa omistuksessa olevan maan metsitykseen tai nopeakas
vuisille puille myönnettävä tuki kattaa ainoastaan perustamis
kustannukset.
2.
Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että muu kuin maa
talousmaa. Istutettujen lajien on vastattava kyseisen alueen ym
päristö- ja ilmasto-olosuhteita sekä noudatettava ympäristöä
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei myönnetä lyhytkier
toisen energiapuun, joulukuusien eikä energiantuotantoon tar
koitettujen nopeakasvuisten puiden istutukseen. Alueilla, joilla
ankarat maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat metsitystä,
tukea voidaan myöntää muiden monivuotisten puumaisten laji
en, kuten paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien pensaiden, istu
tukseen.
3.
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan metsitys on ym
päristöpolitiikan tavoitteiden mukaista, komissiolle siirretään
valta antaa 83 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tiettyjen
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ympäristöä koskevien
vähimmäisvaatimusten määrittelystä.
23 artikla

d) investoinnit, joilla parannetaan metsäekosysteemien häiriön
sietokykyä ja ympäristöarvoa sekä metsäekosysteemien po
tentiaalia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;
e) investoinnit metsätalouden tekniikoihin sekä metsätuotteiden
jalostukseen, käyttöönottoon ja kaupan pitämiseen.
2.
Jäljempänä 22–26 artiklassa säädettyjä metsänomistusta
koskevia rajoituksia ei sovelleta trooppisiin tai subtrooppisiin

Peltometsätalousjärjestelmien käyttöönotto
1.
Edellä olevan 21 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista
tukea myönnetään yksityisille maankäyttäjille, kunnille ja näiden
yhteenliittymille, ja se kattaa perustamiskustannukset ja hehtaa
ria kohti maksettavan vuosipalkkion hoitokustannusten korvaa
miseksi enintään viiden vuoden ajan.
(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2019/93, annettu 19 päivänä heinä
kuuta 1993, tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpi
teistä Aigeianmeren pienten saarten hyväksi (EYVL L 184,
27.7.1993, s. 1).
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2.
Tätä artiklaa sovellettaessa peltometsätalousjärjestelmillä
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmiä, joissa kasvatetaan puita sa
malla maalla yhdessä maatalouskasvien kanssa. Jäsenvaltioiden
on määritettävä puiden vähimmäis- ja enimmäismäärä hehtaaria
kohti ottaen huomioon paikalliset maaperä-, ilmasto- ja ympä
ristöolosuhteet, puulajit ja tarve varmistaa maan kestävä maa
talouskäyttö.
3.
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3.
Edellä olevan 1 kohdan d alakohdan mukaisen tuen
myöntämisen edellytyksenä on, että jäsenvaltioiden toimivaltai
set viranomaiset toteavat virallisesti, että luonnonkatastrofi on
tapahtunut ja että tämä katastrofi tai direktiivin 2000/29/EY
mukaisesti kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi taikka nii
den leviämisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat tuhon
neet vähintään 20 prosenttia alueen metsätalouden tuotanto
mahdollisuuksista.

Enimmäistukiprosentti vahvistetaan liitteessä II.
24 artikla

Metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja muista katastro
feista metsille aiheutuvien vahinkojen ennalta ehkäisemi
nen ja korjaaminen
1.
Edellä olevan 21 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista
tukea myönnetään yksityisille ja julkisille metsän haltijoille sekä
muille yksityisoikeudellisille ja julkisille elimille ja näiden yh
teenliittymille, ja se kattaa seuraavista johtuvat kustannukset:
a) suojaavan infrastruktuurin perustaminen. Palonkatkaisulinjo
jen osalta tuki voi kattaa myös hoitokustannuksia. Tukea ei
myönnetä maatalouteen liittyvään toimintaan alueilla, joilla
sovelletaan maatalouden ympäristösitoumuksia;
b) tulipalojen ja muiden luonnononnettomuuksien ennalta eh
käisemiseksi paikallisesti toteutettavat pienimuotoiset toimet,
laiduntavat eläimet mukaan luettuina;
c) metsäpalojen, tuholaisten ja tautien valvontamahdollisuuk
sien ja tietoliikennelaitteiden käyttöönotto ja parantaminen ja
d) tulipalojen ja muiden luonnonkatastrofien, myös tuholaisten,
tautien, muiden katastrofien ja ilmastonmuutokseen liittyvien
ilmiöiden, vahingoittamien metsätalouden tuotantomahdolli
suuksien palauttaminen.

4.
Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei myönnetä luon
nonkatastrofista johtuviin tulonmenetyksiin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei tämän toimenpiteen ja
muiden kansallisten tai unionin tukivälineiden taikka yksityisten
vakuutusjärjestelmien yhdistämisestä aiheudu liiallisia korvauk
sia.

25 artikla
Investoinnit, joilla parannetaan metsäekosysteemien kestä
vyyttä ja ympäristöarvoa
1.
Edellä olevan 21 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaista
tukea myönnetään luonnollisille henkilöille, yksityisille ja julki
sille metsän haltijoille sekä muille yksityisoikeudellisille ja julki
sille elimille ja näiden yhteenliittymille.

2.
Investoinnit on kohdennettava ympäristötavoitteisiin liitty
vien sitoumusten toteuttamiseen tai ekosysteemipalvelujen tar
joamiseen ja/tai toimiin, joilla lisätään kyseisen alueen metsän ja
metsämaan yleishyödyllistä arvoa tai parannetaan ekosysteemien
potentiaalia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, ottaen huomi
oon myös pitkällä aikavälillä saatava taloudellinen hyöty.

26 artikla
2.
Kun kyseessä ovat tuholaisia ja tauteja ennalta ehkäisevät
toimet, asianomaisen katastrofiriskin tueksi on esitettävä tieteel
listä näyttöä ja tieteellisten julkisten organisaatioiden on tunnus
tettava se. Tarvittaessa ohjelmaan on liitettävä luettelo kasveille
haitallisten organismien lajeista, jotka voivat aiheuttaa katastro
fin.
Tukikelpoisten tukitoimien on oltava jäsenvaltioiden laatimien
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia. Tiettyä, jäsenvaltioiden
ohjelmassa määrittelemää tilakokoa suurempien tilojen osalta
tuen saamisen edellytyksenä on sellaiseen metsänhoitosuunnitel
maan tai vastaavaan välineeseen perustuvien asiaankuuluvien
tietojen esittäminen, joka noudattaa metsien kestävää hoitoa ja
käyttöä sellaisena kuin se määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä
Euroopan metsien suojelun ministerikokouksessa ja jossa en
nalta ehkäisevien toimien tavoitteet esitetään yksityiskohtaisesti.
Metsäpalojen ennalta ehkäisyä koskevaa tukea myönnetään met
säalueille, jotka on luokiteltu jäsenvaltioiden metsänsuojelusuun
nitelmissa keskisuuren tai suuren metsäpaloriskin alueiksi.

Investoinnit uusiin metsätalouden tekniikoihin sekä metsä
tuotteiden jalostukseen, käyttöönottoon ja kaupan pitämi
seen
1.
Edellä olevan 21 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaista
tukea myönnetään yksityisille metsän haltijoille, kunnille ja näi
den yhteenliittymille sekä pk-yrityksille investointeihin, joilla
parannetaan metsätalouden tuotantomahdollisuuksia tai jotka
liittyvät metsätuotteiden arvoa lisäävään jalostukseen, käyttöön
ottoon tai kaupan pitämiseen. Azorien, Madeiran, Kanariansaar
ten, asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 tarkoitettujen Egeanmeren
pienten saarten ja Ranskan merentakaisten departementtien alu
eilla tukea voidaan myöntää myös muille yrityksille kuin pkyrityksille.

2.
Metsien taloudellisen arvon parantamiseen liittyvät inves
toinnit on perusteltava yhdellä tai useammalla tilalla odotetta
vissa olevilla metsän parannuksilla, ja niihin voi sisältyä inves
tointeja maaperää ja luonnonvaroja säästäviin metsänkorjuuväli
neisiin ja -käytäntöihin.
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3.
Investoinnit, jotka liittyvät puun käyttöön raaka-aineena
tai energialähteenä, on rajoitettava teollista jalostusta edeltäviin
työvaiheisiin.

vuotena ennen ryhmän tai organisaation hyväksyntää kaupan
pitämän keskimääräisen tuotannon perusteella siten, ettei huo
mioon oteta suurinta ja pienintä arvoa.

4.

4.
Enimmäistukiprosentit ja tuen enimmäismäärät vahviste
taan liitteessä II.

Enimmäistukiprosentit vahvistetaan liitteessä II.

27 artikla
Tuottajaryhmien ja -organisaatioiden perustaminen
1.
Tämän toimenpiteen mukaisen tuen tavoitteena on hel
pottaa sellaisten maa- ja metsätalousalan tuottajaryhmien ja -or
ganisaatioiden perustamista, joiden tarkoituksena on

a) tällaisten ryhmien tai organisaatioiden jäseninä olevien tuot
tajien tuotannon ja tuotoksen mukauttaminen markkinoiden
vaatimuksiin;

b) tuotteiden yhteinen markkinoille saattaminen, myös valmis
telu myyntiä varten, myynnin keskittäminen ja toimitukset
tukkuostajille;

5.
Jäsenvaltiot voivat jatkaa perustamistuen maksamista tuot
tajaryhmille myös sen jälkeen, kun ne on tunnustettu tuottaja
organisaatioiksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) mukaisin
edellytyksin.

28 artikla
Maatalouden ympäristö ja ilmasto
1.
Jäsenvaltioiden on myönnettävä tämän toimenpiteen mu
kaista tukea kaikilla alueillaan kansallisten, alueellisten tai pai
kallisten erityistarpeidensa ja prioriteettiensa mukaisesti. Tällä
toimenpiteellä on pyrittävä sellaisten maanviljelykäytäntöjen säi
lyttämiseen ja näitä käytäntöjä koskevien tarvittavien muutosten
edistämiseen, joiden vaikutus ympäristöön ja ilmastoon on
myönteinen. Sen sisällyttäminen maaseudun kehittämisohjel
miin on pakollista kansallisella ja/tai alueellisella tasolla.

c) tuotantotietoja koskevien yhteisten sääntöjen vahvistaminen
ottaen erityisesti huomioon sadonkorjuu ja saatavuus;

d) muut toimet, joita tuottajaryhmät ja -organisaatiot voivat
toteuttaa, kuten liiketoimintaa ja markkinointia koskevan
osaamisen kehittäminen sekä innovoinnin organisointi ja
helpottaminen.

2.
Tukea myönnetään tuottajaryhmille ja -organisaatioille,
jotka jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen on hyväksy
nyt virallisesti liiketoimintasuunnitelman perusteella. Tukea voi
daan myöntää vain tuottajaryhmille ja -organisaatioille, jotka
ovat pk-yrityksiä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liiketoimintasuunnitelman
tavoitteet on saavutettu viiden vuoden kuluessa tuottajaryhmän
tai -organisaation hyväksymisestä.

3.
Tuki maksetaan liiketoimintasuunnitelman perusteella
kiinteinä vuotuisina erinä enintään viiden vuoden ajan sen jäl
keen, kun tuottajaryhmä tai -organisaatio on hyväksytty, ja sitä
alennetaan asteittain. Se lasketaan ryhmän tai -organisaation
vuotuisen kaupan pidetyn tuotannon perusteella. Jäsenvaltiot
voivat maksaa viimeisen erän vasta sen jälkeen, kun liiketoimin
tasuunnitelman moitteeton toteuttaminen on varmistettu.

Ensimmäisenä vuonna jäsenvaltiot voivat maksaa tuottajaryh
mälle tai -organisaatiolle tukea, joka lasketaan ryhmän jäsenten
kolmena vuonna ennen ryhmään tai organisaatioon liittymistä
kaupan pitämän tuotannon keskimääräisen vuotuisen arvon pe
rusteella. Kun kyseessä ovat metsätalousalan tuottajaryhmät ja
-organisaatiot, tuki lasketaan ryhmän jäsenten viimeisenä viitenä

2.
Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia myönnetään vilje
lijöille, viljelijäryhmille tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoi
mia, joihin sisältyy yksi tai useampi jäsenvaltioiden määrittele
mää maatalousmaata koskeva maatalouden ympäristö- ja ilmas
tositoumus, joka koskee muun muassa tämän asetuksen 2 artik
lassa määriteltyä maatalousmaata. Maatalouden ympäristö- ja
ilmastotukia voidaan myöntää myös muille maankäyttäjille tai
muiden maankäyttäjien ryhmille, jos se on asianmukaisesti pe
rusteltua ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

3.
Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet kattavat ainoastaan
sitoumukset, jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 1306/2013 VI
osaston I luvun mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat pakolliset
toimenpidevaatimukset, asetuksen (EU) N:o 1307/2013 4 artik
lan 1 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdan mukaisesti vahvis
tetut asiaa koskevat vaatimukset ja vähimmäistoimet sekä lan
noitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat vähimmäis
vaatimukset ja muut kansallisessa oikeudessa vahvistetut asiaa
koskevat pakolliset hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset pakolliset
vaatimukset on täsmennettävä ohjelmassa.

4.
Jäsenvaltioiden on pyrittävä varmistamaan, että tämän toi
menpiteen mukaisia tukitoimia toteuttaville henkilöille tarjotaan
sellaisten tukitoimien toteuttamisen vaatima osaaminen ja tieto.
Ne voivat tehdä niin esimerkiksi antamalla sitoumukseen liitty
vää asiantuntija-apua ja/tai asettamalla asiaankuuluva koulutus
tämän toimenpiteen mukaisen tuen saamisen edellytykseksi.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013,
annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä
markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72,
(ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007
kumoamisesta (Katso tämän virallisen lehden sivu 671).
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5.
Tämän toimenpiteen mukaiset sitoumukset on tehtävä vii
destä seitsemään vuoden ajaksi. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin
tavoiteltujen ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai ylläpitämi
seksi tarvittaessa määritellä maaseudun kehittämisohjelmissaan
tietyntyyppisille sitoumuksille pidemmän kestoajan, esimerkiksi
sopimalla niiden voimassaolon jatkamisesta vuosittain ensim
mäisen kauden päättymisen jälkeen. Jäsenvaltiot voivat maaseu
dun kehittämisohjelmissa määritellä lyhyemmän kestoajan uu
sille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä seurausta ensimmäisellä
kaudella toteutetusta sitoumuksesta.
6.
Tuet on myönnettävä vuosittain, ja niiden on korvattava
tehdyistä sitoumuksista tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset
ja tulonmenetykset kokonaan tai osittain. Tarvittaessa tuet voi
vat myös kattaa transaktiokustannukset enintään 20 prosenttiin
asti maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumuksista maksetusta
palkkiosta. Jos sitoumukset ovat viljelijäryhmien tai viljelijöiden
ja muiden maankäyttäjien ryhmien tekemiä, prosenttiosuus on
enintään 30 prosenttia.
Laskettaessa edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tukia
jäsenvaltioiden on vähennettävä tarpeellinen määrä, jotta estet
täisiin asetuksen (EU) N:o 1306/2013 43 artiklassa tarkoitettu
jen käytäntöjen kaksinkertainen rahoittaminen.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, kun toimet koskevat
ympäristönsuojelua, tuki voidaan myöntää kiinteämääräisenä tai
kertaluonteisena maksuna yksikköä kohti sitoumuksista, jotka
koskevat alueiden kaupallisesta käytöstä luopumista, ja se laske
taan koituneiden lisäkustannusten ja tulonmenetysten perusteel
la.
7.
Jäsenvaltiot voivat käyttää tuensaajia valitessaan 49 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä, jos tämä on tarpeen toi
menpiteen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.
8.

Tuen enimmäismäärät vahvistetaan liitteessä II.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei voida myöntää sitou
muksille, jotka kuuluvat luonnonmukaista maataloutta koskevan
toimenpiteen soveltamisalaan.
9.
Tukea voidaan myöntää maatalouden geenivarojen säilyt
tämistä, kehittämistä ja kestävää käyttöä varten sellaisiin tukitoi
miin, jotka eivät kuulu 1–8 kohdan mukaisten säännösten so
veltamisalaan. Muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut tuensaajat voi
vat täyttää tällaiset sitoumukset.
10.
Sen varmistamiseksi, että maatalouden ympäristö- ja il
mastositoumukset määritellään maaseudun kehittämistä koske
vien unionin prioriteettien mukaisesti, komissiolle siirretään
valta antaa 83 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä seuraa
vista:
a) edellytykset, joita sovelletaan kotieläintuotannon laajaperäis
tämiseen liittyviin sitoumuksiin;
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b) edellytykset, joita sovelletaan paikallisten, kasvatuksesta luo
pumisen vuoksi uhanalaisten rotujen kasvattamiseen tai ge
neettisen köyhtymisen uhkaamien kasvien geenivarojen säi
lyttämiseen liittyviin sitoumuksiin, ja
c) 9 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tukitoimien määrittele
minen.
11.
Sen varmistamiseksi, että estetään 6 kohdan toisessa ala
kohdassa tarkoitetun kaksinkertaisen rahoittamisen mahdolli
suus, komissiolle siirretään valta antaa 83 artiklan mukaisesti
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sovellettavaa laskentame
netelmää, mukaan lukien tapauksissa, joihin sovelletaan vastaa
via toimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 43 artiklan
mukaisesti.
29 artikla
Luonnonmukainen maatalous
1.
Tämän toimenpiteen mukaista tukea myönnetään hehtaar
ilta maatalousmaata viljelijöille tai viljelijäryhmille, jotka sitou
tuvat vapaaehtoisesti siirtymään asetuksessa (EY) N:o 834/2007
määriteltyihin luonnonmukaisen maatalouden käytäntöihin ja
menetelmiin tai ylläpitämään tällaisia käytäntöjä ja menetelmiä
ja jotka ovat asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 9 artiklassa tar
koitettuja aktiiviviljelijöitä.
2.
Tukea myönnetään ainoastaan sitoumuksille, jotka ylittä
vät asetuksen (EU) N:o 1306/2013 VI osaston I luvun mukai
sesti vahvistetut asiaa koskevat pakolliset toimenpidevaatimuk
set, asetuksen (EU) N:o PD/2013 4 artiklan 1 kohdan c ala
kohdan ii ja iii alakohdan mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat
vaatimukset ja vähimmäistoimet sekä lannoitteiden ja kasvin
suojeluaineiden käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset ja
muut kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut asiaa koskevat
pakolliset hoitovaatimukset. Kaikki tällaiset vaatimukset on täs
mennettävä ohjelmassa.
3.
Tämän toimenpiteen mukaiset sitoumukset on tehtävä vii
destä seitsemään vuoden ajaksi. Jos tukea myönnetään luonnon
mukaiseen maatalouteen siirtymiseen, jäsenvaltiot voivat mää
ritellä ensimmäisen kauden tätä lyhyemmäksi niin, että se vastaa
siirtymisaikaa. Jos tukea myönnetään luonnonmukaisen maa
talouden ylläpitämiseen, jäsenvaltiot voivat sopia maaseudun
kehittämisohjelmissaan sitoumuksen voimassaolon jatkamisesta
vuosittain ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen. Jäsenvaltiot
voivat maaseudun kehittämisohjelmissa määritellä lyhyemmän
kestoajan uusille ylläpitämissitoumuksille, jotka ovat välitöntä
seurausta ensimmäisellä kaudella toteutetusta sitoumuksesta.
4.
Tuet on myönnettävä vuosittain, ja niiden on korvattava
tehdyistä sitoumuksista tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset
ja tulonmenetykset kokonaan tai osittain. Tarvittaessa tuki voi
myös kattaa transaktiokustannukset enintään 20 prosenttiin asti
sitoumuksista maksetusta palkkiosta. Jos sitoumukset ovat vilje
lijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.
Laskettaessa edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tukia
jäsenvaltioiden on vähennettävä tarpeellinen määrä, jotta estet
täisiin asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklassa tarkoitettu
jen käytäntöjen kaksinkertainen rahoittaminen.
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Tuen enimmäismäärät vahvistetaan liitteessä I.

6.
Sen varmistamiseksi, että estetään 6 kohdan toisessa ala
kohdassa tarkoitetun kaksinkertaisen rahoittamisen mahdolli
suus, komissiolle siirretään valta antaa 83 artiklan mukaisesti
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sovellettavaa laskentame
netelmää.

30 artikla
Natura

2000

-tuet

ja vesipolitiikan
mukaiset tuet

puitedirektiivin

1.
Tämän toimenpiteen mukaista tukea myönnetään vuosit
tain hehtaarilta käytössä olevaa maatalousmaata tai hehtaarilta
metsää, ja sen tarkoituksena on korvata tuensaajille aiheutuneet
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka johtuvat direktiivien
92/43/ETY ja 2009/147/EY sekä vesipuitedirektiivin täytäntöön
panoon liittyvistä haitoista kyseisillä alueilla.

Laskettaessa tämän toimenpiteen mukaista tukea jäsenvaltioiden
on vähennettävä tarpeellinen määrä, jotta estettäisiin asetuksen
(EU) N:o 1307/2013 43 artiklassa tarkoitettujen käytäntöjen
kaksinkertainen rahoittaminen.

2.
Tukea myönnetään viljelijöille ja yksityisille metsän halti
joille ja yksityisten metsän haltijoiden yhteenliittymille. Asian
mukaisesti perustelluissa tapauksissa sitä voidaan myöntää myös
muille maankäyttäjille.

3.
Direktiiveihin 92/43/ETY ja 2009/147/EY liittyvää tukea
myönnetään viljelijöille vain, kun kyseessä ovat haitat, jotka
johtuvat neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 94 artiklassa
ja liitteessä II vahvistetut hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa
koskevat vaatimukset sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 4 ar
tiklan 1 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdan vahvistetut asiaa
koskevat vaatimukset ja vähimmäistoimet ylittävien vaatimusten
noudattamisesta.

4.
Vesipuitedirektiiviin liittyvää tukea myönnetään viljelijöille
vain, kun kyseessä ovat erityisvaatimukset, jotka

a) otettiin käyttöön vesipuitedirektiivillä ja jotka ovat mainitun
direktiivin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi laadittuihin
vesipiirien hoitosuunnitelmiin liittyvien toimenpideohjelmien
mukaisia ja tiukempia kuin muun unionin vesiensuojelulain
säädännön täytäntöönpanemiseksi edellytetyt toimenpiteet;

b) ovat tiukempia kuin asetuksen (EU) N:o 1306/2013 VI osas
ton I luvussa säädetyt lakisääteiset hoitovaatimukset sekä
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat vaatimukset
ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 4 artiklan 1 kohdan c
alakohdan ii ja iii alakohdan mukaisesti vahvistetut asiaa
koskevat vaatimukset ja vähimmäistoimet;

L 347/513

c) ylittävät vesipuitedirektiivin hyväksymisen aikaan olemassa
olleen unionin lainsäädännön mukaisen suojelun tason, josta
säädetään mainitun direktiivin 4 artiklan 9 kohdassa;

d) muuttavat huomattavasti maankäyttöä ja/tai rajoittavat huo
mattavasti maatalouskäytäntöä, mistä seuraa huomattavia tu
lonmenetyksiä.

5.
Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut vaatimukset on täsmen
nettävä ohjelmassa.

6.

Tukea voivat saada seuraavat alueet:

a) direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY nojalla nimetyt Na
tura 2000 -maa- ja metsätalousalueet;

b) muut rajatut luonnonsuojelualueet, joilla on maa- tai metsä
taloutta koskevia ympäristörajoitteita, jotka vaikuttavat direk
tiivin 92/43/ETY 10 artiklan täytäntöönpanoon, edellyttäen
että näiden alueiden osuus ei maaseudun kehittämisohjelmaa
kohden ylitä viittä prosenttia ohjelman maantieteellisellä so
veltamisalalla sijaitsevista nimetyistä Natura 2000 -alueista;

c) vesipuitedirektiivin mukaisesti vesipiirin hoitosuunnitelmiin
sisältyvät maatalousalueet.

7.

Tuen enimmäismäärät vahvistetaan liitteessä II.

8.
Sen varmistamiseksi, että estetään 1 kohdan toisessa ala
kohdassa tarkoitetun kaksinkertaisen rahoittamisen mahdolli
suus, komissiolle siirretään valta antaa 83 artiklan mukaisesti
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sovellettavaa laskentame
netelmää.

31 artikla
Tuet alueille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia tai
muita erityisrajoitteita
1.
Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille vuoristoalueilla ja
muilla alueilla, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia tai muita
erityisrajoitteita, myönnetään vuosittain hehtaarilta maatalous
maata, ja niiden tarkoituksena on korvata kokonaan tai osittain
viljelijöille aiheutuneet lisäkustannukset ja tulonmenetykset,
jotka johtuvat maataloustuotannon rajoitteista kyseisillä alueilla.

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on laskettava verrattuna
alueisiin, joilla ei ole luonnonolosuhteista johtuvia tai muita
erityisrajoitteita,
ottaen
huomioon
asetuksen
(EU)
N:o 1307/2013 III osaston 3 luvun mukaiset tuet.
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Jäsenvaltiot voivat lisäkustannuksia ja tulonmenetyksiä lasketta
essa eriyttää tuen tason asianmukaisesti perustelluissa tapauk
sissa siten, että otetaan huomioon

Kun aluemäärittely saadaan päätökseen, edelleen tukikelpoisina
säilyvien alueiden tuensaajat saavat tämän toimenpiteen mu
kaista täyttä tukea.

— maataloustoiminnalle aiheutuvan havaitun pysyvän haitan
vakavuus;

32 artikla

— viljelyjärjestelmä.
2.
Tuet myönnetään viljelijöille, jotka sitoutuvat jatkamaan
maataloustoimintaansa 32 artiklan mukaisesti nimetyillä alueilla
ja ovat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 9 artiklassa tarkoitettuja
aktiiviviljelijöitä.

Sellaisten alueiden nimeäminen, joilla on luonnonoloista
johtuvia tai muita erityisrajoitteita
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä 2, 3 ja 4 kohdan perusteella
alueet, joille voidaan myöntää 31 artiklassa säädettyjä tukia,
noudattaen seuraavia luokkia:

a) vuoristoalueet;
3.
Tukia vahvistettaessa on noudatettava liitteessä II vahvis
tettuja vähimmäis- ja enimmäismääriä. Näitä tukia voidaan
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa korottaa ottaen huo
mioon maaseudun kehittämisohjelmissa perusteltavat erityisolo
suhteet.
4.
Jäsenvaltioiden on säädettävä tukien asteittaisesta alenemi
sesta ohjelmassa määriteltävän tilakohtaisen enimmäispinta-alan
ylittävältä osalta, paitsi jos tuki kattaa ainoastaan liitteen II mu
kaisen vuotuisen hehtaarikohtaisen vähimmäiskorvauksen.
Oikeushenkilön tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöi
den ryhmän ollessa kyseessä jäsenvaltiot voivat pienentää tukia
näiden oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten tasolla, edellyt
täen että
a) niiden kansallisessa lainsäädännössä edellytetään, että yksit
täisten jäsenten on noudatettava oikeuksia ja velvollisuuksia,
joita voidaan verrata sellaisten yksittäisten viljelijöiden oike
uksiin ja velvollisuuksiin, joilla on tilanpidosta vastaavan vil
jelijän asema erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja verotuk
sellisen aseman osalta; ja
b) nämä yksittäiset jäsenet ovat osallistuneet kyseisten oikeus
henkilöiden tai ryhmien maatalouden rakenteiden vahvista
miseen.
5.
Jäsenvaltiot voivat 2 kohdassa tarkoitettujen tukien lisäksi
myöntää tämän toimenpiteen mukaisia tukia vuosien
2014–2020 välisenä aikana tuensaajille alueilla, jotka olivat oh
jelmakaudella 2007–2013 tukikelpoisia asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii alakohdan mukaises
ti. Tuensaajien tuet niiden alueiden osalta, jotka eivät ole enää
tukikelpoisia 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun uuden aluemää
rittelyn jälkeen, ovat enintään neljän vuoden ajanjakson ajan
asteittain alenevia. Mainittu ajanjakso alkaa päivästä, jona 32 ar
tiklan 3 kohdassa tarkoitettu aluemäärittely on saatettu päätök
seen, ja viimeistään vuonna 2018. Nämä tuet ovat alussa enin
tään 80 prosenttia ja lopussa viimeistään vuonna 2020 enintään
20 prosenttia ohjelmakaudeksi 2007–2013 asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti
vahvistetun ohjelman keskituesta. Kun tuen määrä saavuttaa
asteittaisen alenemisen soveltamisen johdosta 25 euroa, jäsen
valtio voi jatkaa samansuuruisten tukien maksamista kunnes
siirtymäkausi on päättynyt.

b) muut alueet kuin vuoristoalueet, joilla on luonnonoloista
johtuvia huomattavia rajoitteita;

c) muut alueet, joilla on erityisrajoitteita.

2.
Jotta vuoristoalueille voitaisiin myöntää 31 artiklan mu
kaisia tukia, niille on oltava ominaista huomattavat rajoitukset
maankäyttömahdollisuuksissa ja tuotantokustannusten oleelli
nen nousu, jotka johtuvat

a) alueen korkean sijainnin vuoksi erittäin vaikeista ilmasto-olo
suhteista, jotka lyhentävät kasvukautta merkittävästi;

b) alemmissa korkeuksissa suurimmassa osassa kyseistä aluetta
olevista jyrkistä rinteistä, jotka estävät koneiden käytön tai
edellyttävät erittäin kalliiden erityislaitteiden käyttöä, taikka
näiden kahden tekijän yhteisvaikutuksesta silloin kun mo
lemmista erillisenä aiheutuvat rajoitteet ovat merkityksettö
mämpiä, edellyttäen että yhteisvaikutuksesta aiheutuu vastaa
via rajoitteita.

Vuoristoalueina pidetään 62. leveyspiirin pohjoispuolisia alueita
ja eräitä niihin välittömästi liittyviä alueita.

3.
Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on katsottava olevan
luonnonoloista johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille voidaan
myöntää 31 artiklan mukaisia tukia, jos vähintään 60 prosenttia
maatalousmaasta täyttää vähintään yhden liitteessä III luetel
luista perusteista mainitulla kynnysarvolla.

Näiden edellytysten täyttyminen on varmistettava LAU 2 -tasolla
tai sellaisen selkeästi rajatun paikallisen hallinnollisen yksikön
tasolla, joka kattaa yhden selkeästi erottuvan maantieteellisen
alueen, joka on taloudellisesti ja hallinnollisesti määriteltävissä.
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Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvia alueita määrittäessään
jäsenvaltioiden on suoritettava objektiivisten perusteiden mukai
nen hienosäätö voidakseen sulkea pois alueet, joilla on todettu
olevan ensimmäisen alakohdassa tarkoitettuja luonnonoloista
johtuvia huomattavia rajoitteita, jotka on kuitenkin ratkaistu
investoinnein tai taloudellisen toiminnan ansiosta tai maan tuot
tavuuden ansiosta tai joissa tuotantomenetelmät tai viljelyjärjes
telmät ovat kompensoineet 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
tulonmenetykset tai lisäkustannukset.
4.
Muille kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille alueille voidaan
myöntää 31 artiklan mukaisia tukia, jos niillä on erityisrajoit
teita ja jos niiden maankäyttöä on tarpeen jatkaa ympäristön
säilyttämiseksi tai parantamiseksi, maaseudun ylläpitämiseksi ja
alueen matkailumahdollisuuksien varjelemiseksi tai rannikoiden
suojelemiseksi.
Erityisrajoitteista kärsivien alueiden on muodostuttava maatalo
usalueista, joiden sisällä luonnolliset tuotantoedellytykset ovat
samankaltaisia ja joiden kokonaispinta-ala ei ylitä kymmentä
prosenttia asianomaisen jäsenvaltion pinta-alasta.
Lisäksi alueet voivat olla tukikelpoisia tämän kohdan mukaisesti,
jos
— vähintään 60 prosenttia maatalousmaasta täyttää vähintään
kaksi liitteessä III lueteltua perustetta kun poiketaan enintään
20 prosenttia mainitusta kynnysarvosta, tai
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33 artikla
Eläinten hyvinvointi
1.
Tämän toimenpiteen mukaisia eläinten hyvinvointia edis
täviä tukia myönnetään viljelijöille, jotka sitoutuvat vapaaehtoi
sesti toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy yksi tai useampi
eläinten hyvinvointia edistävä sitoumus ja ovat asetuksessa
(EU) N:o 1307/2013 9 artiklassa tarkoitettuja aktiiviviljelijöitä.

2.
Eläinten hyvinvointia edistävät tuet kattavat ainoastaan
sitoumukset, jotka ylittävät asetuksen (EU) N:o 1306/2013 VI
osaston I luvun nojalla vahvistetut asiaa koskevat pakolliset
toimenpidevaatimukset ja muut asiaa koskevat pakolliset hoito
vaatimukset. Asianomaiset vaatimukset on täsmennettävä ohjel
massa.

Sitoumukset on tehtävä kaudeksi, joka kestää yhdestä seitse
mään vuotta ja joka voidaan uusia.

3.
Tuet on myönnettävä vuosittain, ja niiden on korvattava
tehdyistä sitoumuksista tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset
ja tulonmenetykset kokonaan tai osittain. Tarvittaessa tuet voi
vat kattaa myös transaktiokustannukset enintään 20 prosenttiin
asti eläinten hyvinvointia edistävästä sitoumuksesta maksetusta
palkkiosta.

Tuen enimmäismäärä vahvistetaan liitteessä II.
— vähintään 60 prosenttia maatalousmaasta koostuu maasta,
joka täyttää vähintään yhden liitteessä III luetellun perusteen
mainitulla kynnysarvolla ja vähintään kaksi liitteessä III lue
teltua perustetta kun poiketaan enintään 20 prosenttia mai
nitusta kynnysarvosta.
Näiden edellytysten täyttyminen on varmistettava LAU 2 -tasolla
tai sellaisen selkeästi rajatun paikallisen yksikön tasolla, joka
kattaa yhden selkeästi erottuvan maantieteellisen alueen, joka
on taloudellisesti ja hallinnollisesti määriteltävissä. Tämän ala
kohdan soveltamisalaan kuuluvia alueita määrittäessään jäsenval
tioiden on suoritettava 32 artiklan 3 kohdassa kuvattu hieno
säätö. Tämän alakohdan nojalla tukikelpoiset alueet on otettava
huomioon toisessa alakohdassa tarkoitetun 10 prosentin rajan
laskemista varten.
Poiketen siitä mitä säädetään, ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta
jäsenvaltioihin, joiden koko pinta-ala katsotaan asetusten (EY)
N:o 1698/2005 ja (EY) N:o 1257/1999 mukaiseksi erityishai
toista kärsiväksi alueeksi.
5.
Jäsenvaltioiden on liitettävä maaseudun kehittämisohjel
miinsa
a) 2 ja 4 kohdan mukainen nykyinen tai muutettu aluemää
rittely;
b) 3 kohdassa tarkoitettu uusi aluemäärittely.

4.
Sen varmistamiseksi, että eläinten hyvinvointia edistävät
sitoumukset ovat unionin tällä alalla toteuttaman yleisen politii
kan mukaisia, komissiolle siirretään valta antaa 83 artiklan mu
kaisesti delegoituja säädöksiä niiden alojen määrittelemiseksi,
joilla tuotantomenetelmiä koskevia vaatimuksia tiukennetaan
tällaisten sitoumusten johdosta.

34 artikla
Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien
suojelu
1.
Tämän toimenpiteen mukaista tukea myönnetään hehtaar
ilta metsää julkisille ja yksityisille metsän haltijoille ja muille
yksityisoikeudellisille ja julkisille elimille ja näiden yhteenliitty
mille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia,
joihin sisältyy yksi tai useampi metsätalouden ympäristösitou
mus ja ilmastositoumus. Metsän kuuluessa valtiolle tukea voi
daan myöntää vain, jos kyseistä metsää käyttävä elin on yksi
tyinen elin tai kunta.

Tiettyä, jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisohjelmassaan mää
rittelemää tilakokoa suurempien metsätilojen osalta 1 kohdan
mukaisen tuen saamisen edellytyksenä on sellaiseen metsänhoi
tosuunnitelmaan tai vastaavaan välineeseen perustuvien asiaan
kuuluvien tietojen esittäminen, joka noudattaa metsien kestävää
hoitoa ja käyttöä sellaisena kuin se määriteltiin vuonna 1993
pidetyssä Euroopan metsien suojelun ministerikokouksessa.
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2.
Tuet kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka ylittävät kan
sallisessa metsätalouslaissa tai muussa asiaa koskevassa kansallis
essa oikeudessa vahvistetut pakolliset hoitovaatimukset. Kaikki
tällaiset vaatimukset on täsmennettävä ohjelmassa.
Sitoumukset on tehtävä viidestä seitsemään vuoden ajaksi. Jä
senvaltiot voivat kuitenkin tarvittaessa ja asianmukaisesti perus
telluissa tapauksissa määritellä maaseudun kehittämisohjelmis
saan tietyntyyppisille sitoumuksille pidemmän kestoajan.
3.
Tukien on katettava tehdyistä sitoumuksista tuensaajille
aiheutuvat lisäkustannukset ja tulonmenetykset kokonaan tai
osittain. Tarvittaessa ne voivat kattaa myös transaktiokustannuk
set enintään 20 prosenttiin asti metsätalouden ympäristösitou
muksesta maksetusta palkkiosta. Tuen enimmäismäärä vahviste
taan liitteessä II.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa tukitoimet kos
kevat ympäristön säilyttämistä, tuki voidaan myöntää kiinteä
määräisenä tai yksikkökohtaisena kertakorvauksena sitoudutta
essa luopumaan puiden ja metsien kaupallisesta käytöstä, ja se
lasketaan aiheutuneiden lisäkustannusten ja tulonmenetysten pe
rusteella.
4.
Tukea voidaan myöntää julkisille ja yksityisille yhteisöille
sellaisiin metsätalouden geenivarojen säilyttämiseksi ja edistämi
seksi toteutettaviin tukitoimiin, jotka eivät kuulu 1, 2 ja 3 koh
dan soveltamisalaan.
5.
Jotta varmistettaisiin maaseuturahaston varojen tehokas
käyttö, komissiolle siirretään valta antaa 83 artiklan mukaisesti
delegoituja säädöksiä tämän artiklan 4 kohdan mukaiseen tu
keen oikeutettujen tukitoimien tyypeistä.
35 artikla
Yhteistyö
1.
Tämän toimenpiteen mukaisen tuen myöntämisen tarkoi
tuksena on edistää yhteistyömuotoja, joihin osallistuu vähintään
kaksi yhteisöä, ja erityisesti
a) yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja eri toimijoiden vä
lillä unionin maatalousalalla, metsätalousalalla ja elintarvike
ketjussa sekä muiden sellaisten toimijoiden välillä, jotka edis
tävät maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteiden ja priori
teettien täyttämistä, tuottajaryhmät, osuuskunnat ja toimiala
kohtaiset organisaatiot mukaan luettuina;
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a) pilottihankkeisiin;
b) uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden
kehittämiseen maataloudessa, elintarvikealalla ja metsätalou
dessa;
c) yhteistyöhön pienten toimijoiden välillä yhteisten työproses
sien järjestämisessä sekä tilojen ja resurssien jakamisessa ja
maaseutumatkailuun liittyvien matkailupalvelujen kehittämi
seen ja/tai saattamiseen markkinoille;
d) horisontaaliseen ja vertikaaliseen yhteistyöhön toimitusketjun
toimijoiden välillä lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten
markkinoiden perustamiseksi ja kehittämiseksi;
e) paikallisiin menekinedistämistoimiin lyhyiden toimitusketju
jen ja paikallisten markkinoiden kehittämiseksi;
f) yhteisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen
sopeutumiseksi;
g) ympäristöhankkeita ja nykyisiä ympäristökäytäntöjä koske
viin yhteisiin lähestymistapoihin, mukaan luettuina tehokas
vesihuolto, uusiutuvan energian käyttö sekä maatalousmaise
man säilyttäminen;
h) horisontaaliseen ja vertikaaliseen yhteistyöhön toimitusketjun
toimijoiden välillä elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja te
ollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjoamiseksi
kestävällä tavalla;
i) yhteen tai useampaan maaseudun kehittämistä koskevaan
unionin prioriteettiin liittyvien, muiden kuin asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 2 artiklan 19 kohdassa määriteltyjen paikal
listen kehittämisstrategioiden täytäntöönpanoon varsinkin
muiden kuin asetuksen (EU) N:o 1303/2013 32 artiklan 2
kohdan b alakohdassa määriteltyjen julkisten ja yksityisten
kumppanien ryhmien toimesta;
j) metsänhoitosuunnitelmien tai vastaavien välineiden laatimi
seen;
k) maataloustoiminnan monipuolistamiseen terveydenhuollon,
sosiaalisen integroitumisen, yhteisön tukeman maatalouden
sekä ympäristöä ja elintarvikkeita koskevan koulutuksen
aloilla toteutettaviin toimintoihin.

b) klusterien ja verkostojen perustamista;
c) 56 artiklassa tarkoitettujen maatalouden tuottavuutta ja kes
tävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden
mukaisten toimijaryhmien perustamista ja toimintaa.
2.
Edellä olevan 1 kohdan mukainen yhteistyö liittyy erityi
sesti

3.
Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukaista tukea
myönnetään vain vastaperustetuille klustereille ja verkostoille
sekä sellaisille klustereille ja verkostoille, jotka käynnistävät it
selleen uuden toiminnan.
Edellä olevan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisia toimia kos
kevaa tukea voidaan myöntää myös yksittäisille toimijoille, jos
tällainen mahdollisuus sisältyy maaseudun kehittämisohjelmaan.
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4.
Edellä olevan 2 kohdan a alakohdan mukaisten pilotti
hankkeiden ja 2 kohdan b alakohdan mukaisten yksittäisten
toimijoiden 3 kohdan mukaisten tukitoimien tulokset on jaet
tava.
5.
Tämän toimenpiteen mukaista tukea voidaan myöntää
seuraaviin kustannuksiin, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettui
hin yhteistyömuotoihin:
a) kyseistä alaa koskevien tutkimusten, toteutettavuustutkimus
ten ja liiketoimintasuunnitelman taikka metsänhoitosuunni
telman tai vastaavan tai muun kuin asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 33 artiklassa tarkoitetun paikallisen kehittä
misstrategian laatimisen kustannukset;
b) kyseisen alan toiminnan edistämisen kustannukset yhteisen
alueellisen hankkeen tai 56 artiklassa tarkoitetun maatalou
den tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen in
novaatiokumppanuuden toimijaryhmän toteuttaman hank
keen toteutuksen mahdollistamiseksi. Klusterien tapauksessa
toiminnan edistäminen voi koskea myös koulutuksen järjes
tämistä, jäsenten välistä verkostoitumista ja uusien jäsenten
hankintaa;
c) yhteistyöstä aiheutuvat toimintakustannukset;
d) liiketoimintasuunnitelman, ympäristösuunnitelman, metsän
hoitosuunnitelman tai vastaavan, muun kuin asetuksen
(EU) N:o 1303/2013 33 artiklassa tarkoitetun paikallisen ke
hittämisstrategian tai muiden innovointia tukevien toimien,
testaus mukaan luettuna, toteuttamiseen liittyvien erityisten
hankkeiden välittömät kustannukset;
e) julkistamistoimenpiteiden kustannukset.
6.
Jos toteutetaan liiketoimintasuunnitelmaa, ympäristösuun
nitelmaa, metsänhoitosuunnitelmaa tai vastaavaa taikka kehittä
misstrategiaa, jäsenvaltiot voivat myöntää tuen joko kokonais
summana, joka kattaa yhteistyökustannukset ja toteutetuista
hankkeista aiheutuneet kustannukset, tai kattaa vain yhteistyö
kustannukset ja käyttää hankkeiden toteutukseen muiden toi
menpiteiden varoja tai muita unionin rahastoja.
Jos tuki maksetaan kokonaissummana ja toteutettu hanke kuu
luu tyypiltään tämän asetuksen nojalla toteutetun muun toimen
piteen piiriin, sovelletaan kyseistä enimmäismäärää tai -tukipro
senttia.
7.
Tukea voidaan myöntää myös eri alueille tai jäsenvaltioi
hin sijoittautuneiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön.
8.
Tukea voidaan myöntää enintään seitsemän vuoden ajan,
lukuun ottamatta ympäristöä koskevia yhteisiä toimia asian
mukaisesti perustelluissa tapauksissa.
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9.
Tämän toimenpiteen mukainen yhteistyö voidaan yhdistää
muista unionin rahastoista kuin maaseuturahastosta samalla alu
eella tuettuihin hankkeisiin. Jäsenvaltioiden on varmistettava,
ettei tämän toimenpiteen ja muiden kansallisten tai unionin
tukivälineiden yhdistämisestä aiheudu liiallisia korvauksia.

10.
Jotta varmistettaisiin maaseuturahaston varojen tehokas
käyttö, komissiolle siirretään valta antaa 83 artiklan mukaisesti
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tukikelpoisten pilottihank
keiden, klusterien, verkostojen, lyhyiden toimitusketjujen ja pai
kallisten markkinoiden erityispiirteiden tarkentamista sekä edel
lytyksiä tuen myöntämiseksi tämän artiklan 2 kohdassa luetel
luille toimien tyypeille.

36 artikla
Riskienhallinta
1.

Tämän toimenpiteen mukainen tuki kattaa

a) taloudellisen tuen sato-, eläin- ja kasvivakuutusmaksuihin,
kun vakuutus otetaan epäsuotuisien sääolojen, eläin- tai kas
vitautien, tuholaisvahingon taikka ympäristövahingon viljeli
jöille aiheuttamien taloudellisten tappioiden varalta;

b) taloudellisen tuen keskinäisille rahastoille, joista viljelijöille
maksetaan taloudellista korvausta epäsuotuisista sääoloista,
eläin- tai kasvitaudin puhkeamisesta, tuholaisvahingosta
taikka ympäristövahingosta johtuvien taloudellisten tappioi
den johdosta;

c) tulojen vakauttamisvälineen, joka muodostuu taloudellisesta
tuesta keskinäisille rahastoille, joista maksetaan korvausta
viljelijöille, joiden tulot laskevat voimakkaasti.

2.
Tätä kohtaa sovellettaessa "viljelijällä" tarkoitetaan asetuk
sen (EU) N:o 1307/2013 9 artiklassa tarkoitettua aktiiviviljelijää.

3.
Edellä olevan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamiseksi
ilmaisulla 'keskinäinen rahasto' tarkoitetaan jäsenvaltion kansal
lisen lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää järjestelmää, jossa
siihen kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa itsensä sellaisia talou
dellisia tappioita vastaan, jotka aiheutuvat epäsuotuisista ilmas
to-oloista tai eläin- tai kasvitaudeista, tai tuholaisvahingosta
taikka ympäristövahingosta, taikka heidän tulojensa voimakasta
laskua vastaan, ja jossa tällaisille viljelijöille myönnetään korva
uksia.

4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei tämän toimenpiteen
ja muiden kansallisten tai unionin tukivälineiden taikka yksityis
ten vakuutusjärjestelmien yhdistämisestä aiheudu liiallisia korva
uksia.
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5.
Jotta varmistettaisiin maaseuturahaston varojen tehokas
käyttö, komissiolle siirretään valta antaa 83 artiklan mukaisesti
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 38 artiklan 3 kohdan b
alakohdassa ja 39 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen keskinäisille
rahastoille myönnettävien kaupallisten lainojen vähimmäis- ja
enimmäiskestoa.
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Jäsenvaltiot voivat asettaa tarkoituksenmukaiset tuen enimmäis
määrät vakuutusmaksulle, jolle tukea voidaan myöntää.
5.

Enimmäistukiprosentti vahvistetaan liitteessä II.
38 artikla

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kerto
muksen tämän artiklan täytäntöönpanosta viimeistään 31 päi
vänä joulukuuta 2018.

Epäsuotuisia sääoloja, eläin- ja kasvitauteja, tuholaisvahin
koja ja ympäristövahinkoja varten perustetut keskinäiset
rahastot
1.

Ollakseen tukikelpoinen keskinäisellä rahastolla on oltava

37 artikla
Sato-, eläin- ja kasvivakuutus
1.
Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista
tukea myönnetään vain vakuutussopimuksiin, jotka kattavat me
netyksen, joka on aiheutunut epäsuotuisista sääoloista, eläin- tai
kasvitaudista, tuholaisvahingosta taikka ympäristövahingosta, tai
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti kasvitaudin tai tuholaisen hä
vittämiseksi taikka niiden leviämisen estämiseksi toteutetuista
toimenpiteistä, joilla tuhotaan yli 30 prosenttia viljelijän edelli
sen kolmivuotiskauden tai edelliseen viisivuotiskauteen perustu
van kolmen vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, lukuun
ottamatta korkeinta ja alinta määrää. Viljelijöiden vuosituotan
non laskemiseksi voidaan käyttää indeksejä. Käytetyllä laskenta
menetelmällä on voitava määritellä yksittäiselle viljelijälle aiheu
tunut tosiasiallinen menetys tiettynä vuonna.

a) toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä kansallisen lainsää
dännön mukaisesti;
b) avoin politiikka rahastoon suoritettavien maksujen ja sieltä
tehtävien nostojen suhteen;
c) selkeät säännöt mahdollisesti syntynyttä velkaa koskevan
vastuun osalta.

Aiheutuneiden menetysten laajuuden arviointia voidaan mu
kauttaa kunkin tuotantolajin erityispiirteisiin hyödyntäen

2.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava keskinäisten rahastojen
perustamista ja hallintoa koskevat säännöt erityisesti siltä osin
kuin ne liittyvät korvausten myöntämiseen viljelijöille ja viljeli
jöiden tukikelpoisuuteen kriisitapauksissa sekä näiden sääntöjen
hallinnointiin ja niiden noudattamisen seurantaan. Jäsenvaltioi
den on varmistettava, että rahastojärjestelyissä määrätään seur
aamuksista, jos kyseessä on laiminlyönti viljelijän puolelta.

a) biologisia indeksejä (menetetyn biomassan määrä) tai vastaa
via sadonmenetysindeksejä, jotka vahvistetaan maatilan, pai
kallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla, tai

Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on todettava
virallisesti 36 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittujen va
hinkojen esiintyminen.

b) sääindeksejä (mukaan lukien sademäärä ja lämpötila), jotka
vahvistetaan paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla.

3.
Edellä 36 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
taloudellinen tuki voi liittyä vain

2.
Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on to
dettava virallisesti epäsuotuisten sääolojen, eläin- tai kasvitaudin,
tuholaisvahingon taikka ympäristövahingon esiintyminen.

a) keskinäisen rahaston perustamisesta aiheutuviin hallinnolli
siin kustannuksiin, jotka voidaan jakaa asteittain alenevasti
enintään kolmelle vuodelle;

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa etukäteen kriteerit, joi
den perusteella virallinen toteaminen katsotaan tapahtuneeksi.
3.
Eläintautien osalta 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan mu
kaista taloudellista korvausta voidaan myöntää vain Maailman
eläintautijärjestön vahvistamassa eläintautien luettelossa tai pää
töksen 2009/470/EY liitteessä mainittujen tautien osalta.
4.
Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata enempää kuin 36 ar
tiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tappioiden korvaa
misesta aiheutuvat kokonaiskustannukset, eikä niihin saa liittyä
mitään tulevan tuotannon tyyppiä tai määrää koskevia ehtoja tai
määräyksiä.

b) määriin, jotka keskinäinen rahasto on maksanut taloudelli
sena korvauksena viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi
liittyä keskinäisen rahaston ottamien sellaisten kaupallisten
lainojen korkoon, joiden tarkoituksena on maksaa taloudel
linen korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.
Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista tukea
myönnetään vain sellaisen menetyksen kattamiseen, joka on
aiheutunut epäsuotuisista sääoloista, eläin- tai kasvitaudista, tu
holaisvahingosta tai direktiivin 2000/29/EY mukaisesti kasvitau
din tai tuholaisen hävittämiseksi taikka niiden tai ympäristöva
hingon leviämisen estämiseksi toteutetuista toimenpiteistä, joilla
tuhotaan yli 30 prosenttia viljelijän edellisen kolmivuotiskauden
tai edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan kolmen vuoden kes
kimääräisestä vuosituotannosta, lukuun ottamatta korkeinta ja
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alinta määrää. Viljelijöiden vuosituotannon laskemiseksi voidaan
käyttää indeksejä. Käytetyllä laskentamenetelmällä on voitava
määritellä yksittäiselle viljelijälle aiheutunut tosiasiallinen mene
tys tiettynä vuonna.
Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista varoista.
4.
Eläintautien osalta 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan mu
kaista taloudellista korvausta voidaan myöntää vain Maailman
eläintautijärjestön vahvistamassa eläintautien luettelossa tai pää
töksen 2009/470/EY liitteessä mainittujen tautien osalta.
5.

Enimmäistukiprosentti vahvistetaan liitteessä II.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tukikelpoisia kustannuksia sovelta
malla

L 347/519

4.
Edellä 36 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ta
loudellinen tuki voi liittyä ainoastaan
a) keskinäisen rahaston perustamisesta aiheutuviin hallinnolli
siin kustannuksiin, jotka voidaan jakaa asteittain alenevasti
enintään kolmelle vuodelle;
b) määriin, jotka keskinäinen rahasto on maksanut taloudelli
sena korvauksena viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi
liittyä keskinäisen rahaston ottamien sellaisten kaupallisten
lainojen korkoon, joiden tarkoituksena on maksaa taloudel
linen korvaus viljelijöille kriisitapauksissa. Alkupääoma ei saa
olla peräisin julkisista varoista.
5.

Enimmäistukiprosentti vahvistetaan liitteessä II.
40 artikla

a) rahastokohtaisia enimmäismääriä;
b) yksikkökohtaisia enimmäismääriä.
39 artikla
Tulojen vakauttamisväline
1.
Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista
tukea myönnetään vain, jos tulot laskevat yli 30 prosenttia
yksittäisen viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen vuoden vuotuisista keski
tuloista, lukuun ottamatta korkeinta ja alinta määrää. Edellä
36 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat
viljelijän markkinoilta saamien tulojen summaan, mukaan luet
tuna julkinen tuki missä tahansa muodossa, mutta ilman tuo
tantopanoskustannuksia. Keskinäisen rahaston viljelijöille mak
samilla korvauksilla saa korvata alle 70 prosenttia tulonmene
tyksestä sinä vuonna, jona tuottaja tulee tukikelpoiseksi kyseisen
tuen osalta.
2.

Ollakseen tukikelpoinen keskinäisellä rahastolla on oltava

a) toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä kansallisen lainsää
dännön mukaisesti;
b) avoin politiikka rahastoon suoritettavien maksujen ja sieltä
tehtävien nostojen suhteen;
c) selkeät säännöt mahdollisesti syntynyttä velkaa koskevan
vastuun osalta.
3.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava keskinäisten rahastojen
perustamista ja hallintoa koskevat säännöt erityisesti siltä osin
kuin ne liittyvät korvausten myöntämiseen viljelijöille kriisita
pauksissa tai näiden sääntöjen hallinnointiin ja niiden noudat
tamisen seurantaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahas
tojärjestelyissä määrätään seuraamuksista, jos kyseessä on vilje
lijän laiminlyönti.

Kroatian täydentävien kansallisten suorien tukien rahoitus
1.
Tukea voidaan myöntää asetuksen (EU) N:o 1307/2013
19 artiklan mukaisiin täydentäviin kansallisiin suoriin tukiin
oikeutetuille viljelijöille. Kyseisessä artiklassa säädettyjä edellytyk
siä sovelletaan myös tämän artiklan mukaisesti myönnettävään
tukeen.
2.
Viljelijälle vuosien 2014, 2015 ja 2016 osalta myönnet
tävä tuki ei saa ylittää seuraavien välistä erotusta:
a) asianomaisena
vuonna
Kroatiassa
asetuksen
(EU)
N:o 1307/2013 17 artiklan mukaisesti sovellettava suorien
tukien taso;
b) 45 prosenttia vuodesta 2022 sovellettavasta suorien tukien
tasosta.
3.
Unionin osuus tämän artiklan nojalla Kroatiassa vuosina
2014, 2015 ja 2016 myönnettävästä tuesta ei saa ylittää 20:tä
prosenttia sen maaseuturahastoon maksamasta vastaavasta vuo
tuisesta kokonaisosuudesta.
4.
Maaseuturahaston osuus täydentäviin suoriin tukiin ei saa
olla yli 80 prosenttia.
41 artikla
Toimenpiteiden toteuttamista koskevat säännöt
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan
tässä jaksossa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista koske
vat säännöt, joita sovelletaan seuraaviin:
a) maa- ja metsätalouden neuvontapalveluja, tilanhoitopalveluja
tai lomituspalveluja tarjoavien viranomaisten tai yksiköiden
valintaa koskevat menettelyt sekä 15 artiklassa tarkoitetun
neuvontapalveluihin liittyvän toimenpiteen mukaisen tuen
aleneva asteikko;
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b) jäsenvaltion arvio liiketoimintasuunnitelman edistymisestä,
maksuvaihtoehdot ja nuorten viljelijöiden mahdollisuudet
hyödyntää 19 artiklassa tarkoitetun tila- ja yritystoiminnan
kehittämistä koskevan toimenpiteen mukaisia muita toimen
piteitä;

c) muuntaminen muihin kuin liitteessä II käytettyihin yksiköi
hin, ja muuntokertoimet eläinten muuntamiseksi nautayksi
köiksi 28, 29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen toimenpitei
den yhteydessä;

d) mahdollisuus käyttää lisäkustannusten ja tulonmenetysten
vakio-oletuksia 28–31, 33 ja 34 artiklan mukaisten toimen
piteiden yhteydessä ja lisäkustannusten ja tulonmenetysten
laskentaperusteet;

e) tuen määrän laskeminen silloin, kun tukitoimelle voidaan
myöntää useamman kuin yhden toimenpiteen mukaista tu
kea.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 84 artiklassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

LEADER-ALOITE

42 artikla
Paikalliset Leader-toimintaryhmät
1.
Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 30 artiklassa tarkoitettu
jen tehtävien lisäksi paikalliset toimintaryhmät voivat myös huo
lehtia hallintoviranomaisen ja/tai maksajaviraston niille siirtä
mien lisätehtävien suorittamisesta.

2.
Paikalliset toimintaryhmät voivat pyytää toimivaltaiselta
maksajavirastolta ennakkomaksua, jos tällainen mahdollisuus si
sältyy maaseudun kehittämisohjelmaan. Ennakkomaksun määrä
voi olla enintään 50 prosenttia toimintakustannuksiin ja toimin
nan edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin liittyvästä julkisesta
tuesta.

43 artikla
Leader-aloituspaketti
Tuki Leaderin paikalliselle kehittämiselle voi myös sisältää sel
laisille paikallisyhteisöille tarkoitetun "Leader-aloituspaketin",
jotka eivät ole toteuttaneet Leader-aloitetta ohjelmakaudella
2007–2013. "Leader-aloituspaketilla" tuetaan valmiuksien kehit
tämistä ja pieniä pilottihankkeita. "Leader-aloituspaketin" mukai
nen tuki ei edellytä paikallista Leader-kehittämisstrategiaa.

44 artikla
Leader-yhteistyötoimet
1.
Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua tukea myönnetään seuraaviin:
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a) jäsenvaltion sisäiset yhteistyöhankkeet (alueidenvälinen yh
teistyö) tai yhteistyöhankkeet usean jäsenvaltion eri alueiden
välillä tai kolmansien maiden alueiden kanssa (valtioiden vä
linen yhteistyö);
b) alueiden ja valtioiden välisiin yhteistyöhankkeisiin liittyvä
valmisteleva tekninen apu edellyttäen, että paikalliset toimin
taryhmät pystyvät osoittamaan, että ne aikovat toteuttaa
konkreettisen hankkeen.
2.
Muiden paikallisten toimintaryhmien lisäksi maaseutura
haston tukea saavan paikallisen toimintaryhmän kumppaneina
voi olla
a) paikallisten julkisten ja yksityisten kumppaneiden ryhmä
maaseutualueella, jolla pannaan täytäntöön paikallista kehit
tämisstrategiaa unionissa tai sen ulkopuolella;
b) paikallisten julkisten ja yksityisten kumppaneiden ryhmä
muulla kuin maaseutualueella, jolla pannaan täytäntöön pai
kallista kehittämisstrategiaa.
3.
Jos paikalliset toimintaryhmät eivät valitse yhteistyöhank
keita, jäsenvaltioiden on luotava jatkuva hakujärjestelmä.
Jäsenvaltioiden on julkistettava valtioiden välisiin yhteistyöhank
keisiin sovellettavat kansalliset tai alueelliset hallinnolliset me
nettelyt ja luettelo tukikelpoisista kustannuksista viimeistään
kahden vuoden kuluttua maaseudun kehittämisohjelmiensa hy
väksymispäivästä.
Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä yhteistyöhankkeet
viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankehakemuksen toi
mittamispäivästä.
4.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi hyväksy
tyt valtioiden väliset yhteistyöhankkeet.
II LUKU

Useita toimenpiteitä koskevat yhteiset säännökset
45 artikla
Investoinnit
1.
Jotta investointitoimet voisivat saada maaseuturahaston tu
kea, on ennen niiden toteuttamista arvioitava odotettavissa ole
vat ympäristövaikutukset kyseisenlaiseen investointiin sovelletta
van oikeuden mukaisesti, jos investoinnilla voi todennäköisesti
olla kielteisiä vaikutuksia ympäristöön.
2.
Tukikelpoiset menot maaseuturahastosta voivat liittyä vain
seuraaviin:
a) kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen, leasingvuokraus mukaan luettuna, tai kunnostaminen;
b) uusien koneiden ja laitteiden hankkiminen tai ostoleasing
enintään omaisuuden markkina-arvoon asti;
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c) a ja b alakohdassa tarkoitettuihin menoihin liittyvät yleisku
lut, kuten arkkitehtien, insinöörien ja konsulttien palkkiot,
ekologista ja taloudellista kestävyyttä koskevaan neuvontaan
liittyvät palkkiot, mukaan lukien toteutettavuustutkimukset.
Toteutettavuustutkimusten kustannukset säilyvät tukikelpoi
sina silloinkin, kun niiden tulosten perusteella a ja b ala
kohdassa tarkoitettuja menoja ei toteuteta;

d) seuraavat aineettomat investoinnit: tietokoneohjelmistojen
hankkiminen tai kehittäminen ja patenttien, käyttölupien,
tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen;

e) metsänhoitosuunnitelmien ja vastaavien laatimiskustannuk
set.

3.
Kun kyseessä ovat maatalousinvestoinnit, investointitukea
ei voida myöntää maatalouden tuotanto-oikeuksien, tukioikeuk
sien, eläinten tai yksivuotisten kasvien hankintaan eikä yksivuo
tisten kasvien istutukseen. Jos kyseessä on 18 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukainen luonnonkatastrofien tai muiden katast
rofien vahingoittamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien
palauttaminen, eläinten hankintaan liittyvät menot voivat kui
tenkin olla tukikelpoisia.

4.
Investointituen saajat voivat pyytää toimivaltaisilta maksa
javirastoilta ennakkomaksua, jonka suuruus on enintään 50 pro
senttia investointiin liittyvästä julkisesta tuesta, jos tällainen
mahdollisuus sisältyy maaseudun kehittämisohjelmaan.

5.
Käyttöpääoma, joka liittyy uuteen maatalous- tai metsäta
lousalan investointiin ja saa asetuksen (EU) N:o 1303/2013
37 artiklan mukaisesti perustetun rahoitusvälineen kautta maa
seuturahaston tukea, voi olla tukikelpoista menoa. Tällaiset tu
kikelpoiset menot voivat olla enintään 30 prosenttia investoin
nin tukikelpoisten menojen kokonaismäärästä. Pyyntö on perus
teltava asianmukaisesti.

6.
Yksittäisten investointityyppien erityispiirteiden ottami
seksi huomioon komissiolle siirretään valta antaa 83 artiklan
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään edellytyksistä,
joiden mukaisesti muita leasingsopimuksiin, käytettyihin välinei
siin ja laitteisiin liittyviä kustannuksia voidaan pitää tukikelpoi
sina menoina, ja yksilöidään uusiutuvan energian infrastruktuu
rityypit, joiden on oltava tukikelpoisia.
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2.
Komissiolle on täytynyt antaa tiedoksi vesipuitedirektii
vissä vaadittu vesipiirin hoitosuunnitelma, joka koskee inves
toinnin koko kohdealuetta sekä mahdollisia muita alueita, joi
den ympäristöön investointi voi vaikuttaa. Vesipuitedirektiivin
11 artiklan mukaisen vesipiirin hoitosuunnitelman nojalla toteu
tettavat ja maatalousalan kannalta tärkeät toimenpiteet on täy
tynyt täsmentää etukäteen asiaankuuluvassa toimenpideohjel
massa.

3.
Tuetun investoinnin vedenkäytön mittaamiseksi on oltava
käytössä vesimittarit, tai sellaiset on otettava käyttöön investoin
nin osana.

4.
Investointi olemassa olevan kastelujärjestelmän tai kaste
luinfrastruktuurin osan parantamiseen on tukikelpoinen vain,
jos ennakkoarvioinnissa oletetaan sen johtavan vähintään
5–25 prosentin mahdolliseen vedensäästöön mitattuna olemassa
olevan järjestelmän tai infrastruktuurin teknisillä parametreillä.

Jos investointi vaikuttaa pinta- ja pohjavesistöihin, joiden tila ei
veden määrään liittyvistä syistä saavuta luokittelua "hyvä" asi
aankuuluvassa vesipiirin hoitosuunnitelmassa:

a) investoinnilla on varmistettava investoinnin tasolla tosiasial
linen vedenkäytön vähennys, joka on vähintään 50 prosent
tia investoinnin mahdollistamasta vedensäästöstä;

b) jos on kyse investoinnista yhteen maatilaan, sen tuloksena
on myös oltava maatilan kokonaisvedenkäytön vähennys,
joka on investoinnin tasolla vähintään 50 prosenttia inves
toinnin mahdollistamasta vedensäästöstä. Maatilan kokonais
vedenkäyttöön on sisällytettävä tilan myymä vesi.

Mitään 4 kohdan edellytyksistä ei sovelleta olemassa olevaan
järjestelmään tehtävään investointiin, joka vaikuttaa ainoastaan
energiatehokkuuteen, eikä vesisäiliön rakentamiseen johtavaan
investointiin tai kierrätysveden käyttöön johtavaan investointiin,
joka ei vaikuta pinta- ja pohjavesistöön.

5.
Investointi, joka johtaa tiettyyn pohja- tai pintavesistöön
vaikuttavan kastellun alueen nettolaajentumiseen, on tukikelpoi
nen vain, jos:

a) vesistön tila on veden määrään liittyvistä syistä saavuttanut
luokittelun "hyvä" asiaankuuluvassa vesipiirin hoitosuunnitel
massa; ja

46 artikla
Investoinnit kasteluun
1.
Rajoittamatta tämän asetuksen 45 artiklan soveltamista,
uusien ja olemassa olevien kasteltujen alueiden kastelun osalta
tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan investoinnit, jotka täyttävät
tässä artiklassa olevat ehdot.

b) ympäristöanalyysistä käy ilmi, että investoinnilla ei ole mer
kittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia; tällaisen ympäristöa
nalyysin on oltava joko toimivaltaisen viranomaisen suorit
tama tai sen hyväksymä, ja se voi koskea myös maatilojen
ryhmiä.
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Kastellun alueen nettolaajentumista määritettäessä voidaan kas
telluiksi alueiksi katsoa ohjelmassa mainitut ja perusteltavat alu
eet, joita ei kastella mutta joilla on lähimenneisyydessä ollut
toiminnassa kastelujärjestelmä.
6.
Poiketen siitä, mitä 5 kohdan a alakohdassa säädetään,
investoinnit, jotka johtavat kastellun alueen nettolaajentumiseen,
voivat kuitenkin olla tukikelpoisia, jos:
a) investointi yhdistetään olemassa olevaan kastelujärjestelmään
tai kasteluinfrastruktuurin osaan tehtävään investointiin,
jonka arvioidaan ennakkoarvioinnissa johtavan vähintään
5–25 prosentin mahdolliseen vedensäästöön mitattuna ole
massa olevan järjestelmän tai infrastruktuurin teknisillä para
metreillä ja
b) investoinnilla varmistetaan tosiasiallinen vedenkäytön vähen
nys, joka on kokonaisinvestoinnin tasolla vähintään 50 pro
senttia investoinnin mahdollistamasta vedensäästöstä ole
massa olevassa kastelujärjestelmässä tai kasteluinfrastruktuu
rin osassa.
Lisäksi edellä olevasta poiketen 5 kohdan a alakohdan edelly
tystä ei sovelleta uuden kastelujärjestelmän perustamista koske
viin investointeihin, jossa järjestelmä käyttää toimivaltaisten vi
ranomaisten ennen 31 päivää lokakuuta 2013 hyväksymästä
olemassa olevasta vesisäiliöstä tulevaa vettä, jos seuraavat edel
lytykset täyttyvät:
— kyseinen vesisäiliö mainitaan asiaankuuluvassa vesipiirin hoi
tosuunnitelmassa ja siihen sovelletaan vesipuitedirektiivin
11 artiklan 3 kohdan e alakohdassa säädettyjä valvontavaa
timuksia;
— 31 päivänä lokakuuta 2013 oli voimassa joko vesisäiliöstä
tapahtuvaa kokonaisvedenottoa koskeva enimmäisrajoitus
tai pakollinen vähimmäisvirtaustaso vesisäiliön vaikutuspii
rissä olevissa vesistöissä;
— tämä enimmäisrajoitus tai pakollinen vähimmäisvirtaustaso
on vesipuitedirektiivin 4 artiklassa säädettyjen edellytysten
mukainen; ja
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b) kyseistä sitoumusta ei sovelleta kiinteisiin lohkoihin;

c) sitoumukseen liittyvän tavoitteen saavuttaminen ei vaarannu.

2.
Jos koko maa-ala, johon sitoumus liittyy, tai osa siitä
taikka koko maatila siirretään toiselle henkilölle sitoumuksen
voimassaoloaikana, kyseinen toinen henkilö voi jatkaa sitou
musta tai siirrettyä alaa vastaavaa osaa siitä sen jäljellä olevan
voimassaoloajan tai sitoumus voi raueta eikä jäsenvaltio saa
edellyttää takaisinmaksua sitoumuksen tosiasiallisen keston osal
ta.

3.
Jos tuensaaja ei voi jatkaa tekemiensä sitoumusten nou
dattamista tilaa tai tilan osaa koskevan tilusjärjestelyjen taikka
julkisten uusjakotoimenpiteiden tai toimivaltaisten viranomais
ten hyväksymien uusjakotoimenpiteiden vuoksi, jäsenvaltioiden
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta sitoumukset voi
daan mukauttaa maatilan uuteen tilanteeseen. Jos tällainen mu
kauttaminen osoittautuu mahdottomaksi, sitoumus raukeaa eikä
jäsenvaltio saa edellyttää takaisinmaksua sitoumuksen tosiasial
lisen keston osalta.

4.
Saatua tukea ei tarvitse maksaa takaisin, jos kyseessä on
ylivoimainen este tai asetuksen (EU) N:o 1306/2013 2 artiklassa
tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet.

5.
Edellä olevan 33 artiklan mukaisiin sitoumuksiin sovelle
taan myös 2 kohtaa, kun kyseessä on koko tilaa koskeva siirto,
ja 4 kohtaa.

6.
Jotta varmistettaisiin pinta-alaan liittyvien toimenpiteiden
tehokas toteuttaminen ja suojattaisiin unionin taloudelliset edut,
komissiolle siirretään valta antaa 83 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä, joissa vahvistetaan 28, 29, 33 ja 34 artiklan
mukaisten sitoumusten muuntamiseen tai mukauttamisen sovel
lettavia ehtoja ja sellaisten muiden tilanteiden määrittämistä,
joissa tukea ei tarvitse maksaa takaisin.

48 artikla
Tarkistuslauseke

— kyseinen investointi ei johda 31 päivänä lokakuuta 2013
voimassa olleen enimmäisrajan ylittävään vedenottoon tai
vesisäiliön vaikutuspiirissä olevien vesistöjen 31 päivänä lo
kakuuta 2013 voimassa olleen vähimmäisvirtaustason vähe
nemiseen.
47 artikla
Pinta-alatukia koskevat säännöt
1.
Hehtaarimäärä, johon 28, 29 ja 34 artiklan mukaista si
toumusta sovelletaan, voi vaihdella vuodesta toiseen, jos
a) tämä mahdollisuus sisältyy maaseudun kehittämisohjelmaan;

Edellä olevan 28, 29, 33 ja 34 artiklan mukaisten toimien osalta
on säädettävä tarkistuslausekkeesta, jotta varmistetaan niiden
mukauttaminen silloin, kun muutetaan mainituissa artikloissa
tarkoitettuja asiaa koskevia pakollisia toimenpidevaatimuksia,
hoitovaatimuksia tai velvollisuuksia, jotka sitoumusten on ylitet
tävä. Tarkistuslauseke kattaa myös mukautukset, jotka ovat tar
peen asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklassa tarkoitettujen
käytäntöjen kaksinkertaisen rahoittamisen estämiseksi, jos kysei
siä käytäntöjä muutetaan.

Edellä 28, 29, 33 ja 34 artiklan mukaisten toimien, joiden
voimassaolo jatkuu nykyisen ohjelmakauden jälkeen, on sisället
tävä tarkistuslauseke, jotta mahdollistetaan sitoumusten mukaut
taminen seuraavan ohjelmakauden oikeudelliseen kehykseen.
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Jos tuensaaja ei hyväksy tällaista mukautusta, sitoumus raukeaa
eikä jäsenvaltio saa edellyttää takaisinmaksua sitoumuksen tosi
asiallisen keston osalta.
49 artikla
Toimien valinta
1.
Maaseudun kehittämisohjelman hallintoviranomaisen on
määritettävä toimien valintaperusteet seurantakomiteaa kuultu
aan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 34 artiklan 3 kohdan d alakohdan soveltamista.
Valintaperusteiden tarkoituksena on varmistaa hakijoiden yh
denvertainen kohtelu, parantaa varojen käyttöä ja kohdentaa
toimenpiteet maaseudun kehittämistä koskevien unionin priori
teettien mukaisesti. Valintaperusteita määriteltäessä ja sovelletta
essa on otettava huomioon suhteellisuusperiaate tukitoimen laa
juuden osalta.
2.
Toimien valinnasta vastaavan jäsenvaltion viranomaisen
on varmistettava, että toimet valitaan 1 kohdassa tarkoitettujen
valintaperusteiden mukaisesti sekä noudattaen avointa ja asian
mukaisesti dokumentoitua menettelyä lukuun ottamatta 28–31,
33–34 sekä 36–39 artiklan mukaisia toimia.
3.
Tuensaajat voidaan tarvittaessa valita ehdotuspyyntöjen
perusteella soveltaen taloudellisen ja ympäristötehokkuuden vaa
timuksia.
50 artikla
Maaseutualueen määritelmä
Tätä asetusta sovellettaessa hallintoviranomaisen on määriteltävä
'maaseutualue' ohjelmatasolla. Jäsenvaltiot voivat asianmukai
sesti perustelluissa tapauksissa vahvistaa tällaisen toimenpidettä
tai toimintatyyppiä koskevan määritelmän.

L 347/523

Nämä toimet on toteutettava Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (2) 58 artiklan ja sen
kaikkien muiden säännösten sekä sen tämänkaltaiseen talous
arvion toteuttamiseen sovellettavien täytäntöönpanosäännösten
mukaisesti.
2.
Kunkin maaseudun kehittämisohjelman kokonaismäärära
hoista voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta käyttää enintään 4
prosenttia asetuksen (EU) N:o 1303/2013 59 artiklassa tarkoi
tettuihin tehtäviin ja 32 artiklassa tarkoitettujen sellaisten aluei
den, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita,
aluemäärittelyn valmistelutöihin liittyviin kustannuksiin.
Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 9 artiklassa tarkoitettuun toden
tamisviranomaiseen liittyvät kustannukset eivät ole tukikelpoisia
tämän kohdan mukaisesti.
Kyseisen 4 prosentin enimmäismäärän puitteissa on varattava
tietty summa 54 artiklassa tarkoitetun kansallisen maaseutuver
koston perustamiseen ja toimintaan.
3.
Jos maaseudun kehittämisohjelmat kattavat sekä vähem
män kehittyneitä alueita että muita alueita, 59 artiklan 3 koh
dassa tarkoitettu tekniseen apuun suunnattava maaseuturahas
ton rahoitusosuus voidaan määritellä sen perusteella, minkä
tyyppisiä alueita ohjelmassa on eniten.
52 artikla
Eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto
1.
Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti eurooppalai
nen maaseudun kehittämisverkosto maaseudun kehittämisen
alalla toimivien kansallisten verkostojen, järjestöjen ja viran
omaisten verkottamiseksi unionin tasolla.

III LUKU

Tekninen apu ja verkostoituminen

2.
Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston kautta ta
pahtuvan verkostoitumisen tavoitteena on

51 artikla
Teknisen avun rahoitus
1.
Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan mukaisesti maa
seuturahaston vuotuisista määrärahoista voidaan käyttää komis
sion aloitteesta ja/tai komission lukuun enintään 0,25 prosenttia
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 58 artiklassa tarkoitettujen teh
tävien rahoitukseen, mukaan lukien 52 artiklassa tarkoitetun
eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston ja 53 artiklassa
tarkoitetun eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston
perustamis- ja toimintakustannukset.
Maaseuturahastosta voidaan myös rahoittaa Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 41 artik
lan 2 kohdassa säädettyjä toimia unionin laatujärjestelmien mer
kintöjen ja tunnusten osalta.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012,
annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elin
tarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

a) lisätä kaikkien sidosryhmien, erityisesti maatalouden, metsä
talouden sekä muiden maaseudun kehittämisen sidosryhmi
en, osallistumista maaseudun kehittämiseen;
b) parantaa maaseudun kehittämisohjelmien laatua;
c) tiedottaa suurelle yleisölle maaseudun kehittämispolitiikan
eduista.
d) tukea maaseudun kehittämisohjelmien arviointia.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom)
N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin ylei
seen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston
asetuksen
(EY,
Euratom)
N:o 1605/2002
kumoamisesta
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).
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Verkoston tehtävänä on

a) koota, analysoida ja levittää tietoa maaseudun kehittämisen
alan toiminnasta;
b) tukea arviointiprosesseja ja tietojen keruuta ja hallinnointia;
c) koota, vakiinnuttaa ja levittää unionin tasolla maaseudun
kehittämisen hyviä käytäntöjä, myös arviointimenetelmistä
ja -välineistä;
d) perustaa teemaryhmiä ja/tai työpajoja asiantuntemuksen
vaihdon helpottamiseksi ja maaseudun kehittämispolitiikan
täytäntöönpanon ja seurannan tukemiseksi ja sen kehittämi
seksi edelleen, sekä huolehtia tällaisten ryhmien ja työpajojen
toiminnasta;
e) tiedottaa tapahtumista unionin maaseutualueilla ja unionin
ulkopuolisissa maissa;
f) järjestää unionin tason tapaamisia ja seminaareja maaseudun
kehittämiseen aktiivisesti osallistuville toimijoille;
g) tukea kansallisia verkostoja ja valtioiden välisen yhteistyön
aloitteita sekä maaseudun kehittämisen alan toimien ja ko
kemusten vaihtoa kolmansissa maissa olevien verkostojen
kanssa;
h) erityisesti paikallisten toimintaryhmien osalta
i) saada aikaan synergiaa vastaavien verkostojen kansallisella
tai alueellisella tasolla tai molemmilla toteuttamien, val
miuksien kehittämistä ja kokemusten vaihtoa koskevien
toimien kanssa; ja
ii) tehdä yhteistyötä EAKR:n, ESR:n sekä EMKR:n perustami
en, paikallisen kehittämisen alan verkostoitumisesta ja
teknisestä tuesta vastaavien elinten kanssa niiden paikal
listen kehittämistoimien ja valtioiden välisen yhteistyön
aloilla.
4.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvis
tetaan eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston organi
saatiorakenteen ja toimintaperiaatteet. Nämä täytäntöönpano
säädökset hyväksytään 84 artiklassa tarkoitettua tarkastelume
nettelyä noudattaen.
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2.
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston ta
voitteena on
a) helpottaa asiantuntemuksen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa;
b) luoda vuoropuhelu viljelijöiden ja tiedeyhteisön välille ja hel
pottaa kaikkien sidosryhmien osallistumista tietämyksen
vaihtoon.
3.
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston teh
tävänä on
a) tarjota tukipalveluja ja antaa eurooppalaista innovaatiokump
panuutta koskevia tietoja tärkeimmille toimijoille;
b) kannustaa toimijaryhmien perustamista ja antaa tietoja unio
nin politiikkojen tarjoamista mahdollisuuksista;
c) auttaa toteuttamaan klusterialoitteita ja pilotti- tai esittely
hankkeita, jotka voivat liittyä muun muassa seuraaviin seik
koihin:
i) maatalouden tuottavuuden, taloudellisen elinkelpoisuu
den, kestävyyden, tuotoksen ja resurssitehokkuuden par
antaminen;
ii) biotaloutta tukeva innovointi;
iii) biologinen monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut, maa
perän toiminnot ja vesivarojen kestävä hoito;
iv) innovatiiviset tuotteet ja palvelut integroitua toimitusket
jua varten;
v) uusien tuote- ja markkinamahdollisuuksien avaaminen
alkutuottajille;
vi) elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus ja terveellinen ruo
kavalio;
vii) sadonkorjuun jälkeisten tappioiden ja elintarvikkeiden
haaskauksen vähentäminen;

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkosto

d) eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden alaan liittyvän tie
don kerääminen ja levittäminen, mukaan lukien innovoinnin
ja tietämyksen vaihdon kannalta merkitykselliset tutkimustu
lokset ja uudet tekniikat sekä innovoinnin alalla kolmansien
maiden kanssa käytävä vaihto.

1.
Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti eurooppalai
sen innovaatiokumppanuuden verkosto tukemaan 55artiklassa
tarkoitettua maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevaa
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta. Verkosto mahdollistaa
toimijaryhmien, neuvontapalvelujen ja tutkijoiden verkostoitu
misen.

4.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvis
tetaan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston or
ganisaatiorakenteen ja toimintaperiaatteet. Nämä täytäntöönpa
nosäädökset hyväksytään 84 artiklassa tarkoitettua tarkastelume
nettelyä noudattaen.

53 artikla
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54 artikla
Kansallinen maaseutuverkosto
1.
Kunkin jäsenvaltion on perustettava kansallinen maaseutu
verkosto, joka kokoaa yhteen maaseudun kehittämisen parissa
toimivat
järjestöt
ja
viranomaiset.
Asetuksen
(EU)
N:o 1303/2013 5 artiklassa tarkoitetun kumppanuuden on
myös oltava osa kansallista maaseutuverkostoa.
Alueelliset ohjelmat valinneet jäsenvaltiot voivat toimittaa hy
väksyttäväksi erityisohjelman kansallisen maaseutuverkostonsa
perustamista ja toimintaa varten.
2.
Kansallisen maaseutuverkoston verkostoitumisella on py
rittävä
a) lisäämään sidosryhmien osallistumista maaseudun kehittämi
sen toteuttamiseen;
b) parantamaan maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpa
non laatua;
c) tiedottamaan suurelle yleisölle ja mahdollisille tuensaajille
maaseudun kehittämispolitiikasta ja rahoitusmahdollisuuksis
ta;
d) edistämään innovointia maataloudessa, elintarviketuotannos
sa, metsätaloudessa ja maaseutualueilla.
3.
Edellä olevan 51 artiklan 3 kohdan mukainen maaseutu
rahaston tuki on käytettävä seuraaviin:
a) verkoston toimintaa varten tarvittavat rakenteet;
b) sellaisen toimintasuunnitelman laatiminen ja täytäntöönpa
no, johon sisältyvät vähintään seuraavat asiat:
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vi) maaseudun kehittämisohjelmaa koskeva viestintäsuunni
telma, julkistaminen ja tiedottaminen mukaan luettuina,
yhteistyössä hallintoviranomaisten kanssa sekä suurelle
yleisölle suunnatut tiedotus- ja viestintätoimet;

vii) eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston toimiin
osallistuminen ja niiden edistäminen.

4.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvis
tetaan säännöt, jotka koskevat kansallisten maaseutuverkostojen
perustamista ja toimintaa sekä 1 kohdassa tarkoitettujen erityis
ohjelmien sisältöä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
84 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

IV OSASTO
MAATALOUDEN TUOTTAVUUTTA JA KESTÄVYYTTÄ KOS
KEVA EUROOPPALAINEN INNOVAATIOKUMPPANUUS

55 artikla
Tavoitteet
1.
Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan euroop
palaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteena on

a) edistää resurssitehokasta, taloudellisesti elinkelpoista, tuotta
vaa, kilpailukykyistä, vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä
ja ilmastonmuutoksen hyvin kestävää maa- ja metsätalous
alaa, joka edistyy maatalouden ekologisiin tuotantojärjestel
miin siirtymisessä ja jonka toiminta on sopusoinnussa niiden
keskeisten luonnonvarojen kanssa, joista maa- ja metsätalous
riippuvat;

b) auttaa toteuttamaan vakaa ja kestävä niin nykyisten
kuin uusienkin elintarvikkeiden, rehujen ja biomateriaalien
tarjonta;

i) esimerkkien kerääminen hankkeista maaseudun kehittä
misohjelmien kaikkien prioriteettien aloilla;
ii) temaattisen ja analyyttisen vaihdon helpottaminen maa
seudun kehittämisen sidosryhmien välillä, löydösten ja
kaminen ja levittäminen;
iii) paikallisten toimintaryhmien koulutus- ja verkostoitu
mistoimet ja erityisesti alueiden ja valtioiden välistä yh
teistyötä koskeva tekninen apu, paikallisten toimintaryh
mien välisen yhteistyön helpottaminen ja kumppanien
etsintä 35 artiklassa tarkoitettua toimenpidettä varten;
iv) verkostoitumistoimien järjestäminen neuvojille ja inno
vointitukipalvelut;
v) seuranta- ja arviointitulosten jakaminen ja levittäminen;

c) parantaa prosesseja ympäristön suojelemiseksi, ilmastonmuu
tokseen sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi;

d) rakentaa siltoja huippututkimuksen ja -tekniikan sekä viljeli
jöiden, metsän hoitajien, maaseudun paikallisyhteisöjen, yri
tysten, kansalaisjärjestöjen ja neuvontapalvelujen välille.

2.
Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan euroop
palaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteisiin pyritään

a) luomalla lisäarvoa niin, että yhdistetään tutkimus ja maatalo
uskäytäntö paremmin toisiinsa ja kannustetaan käytettävissä
olevien innovaatiotoimenpiteiden laajempaan käyttöön;
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b) nopeuttamalla ja laajentamalla innovatiivisten ratkaisujen
siirtämistä käytäntöön;
c) tiedottamalla tiedeyhteisölle maatalouskäytännön tutkimus
tarpeista.
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3.
Toimijaryhmien on levitettävä hankkeidensa tulokset eri
tyisesti eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston
kautta.

V OSASTO
RAHOITUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

3.
Maaseuturahasto edesauttaa maatalouden tuottavuutta ja
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden
tavoitteiden toteuttamista myöntämällä 35 artiklan mukaista
tukea 56 artiklassa tarkoitetuille eurooppalaisen innovaatio
kumppanuuden toimijaryhmille ja 53 artiklassa tarkoitetulle eu
rooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkostolle.
56 artikla
Toimijaryhmät
1.
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevaa eu
rooppalaista innovaatiokumppanuutta. Niiden perustajina ovat
keskeiset toimijat, kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä maa
talous- ja elintarvikealalla toimivat yritykset, jotka ovat euroop
palaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteiden saavuttamisen
kannalta merkityksellisiä.
2.
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien
on otettava käyttöön sisäiset menettelyt, joilla varmistetaan nii
den toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ja vältetään eturisti
riidat.
3.
Jäsenvaltioiden on päätettävä ohjelmiensa puitteissa, missä
määrin ne tukevat toimijaryhmiä.
57 artikla
Toimijaryhmien tehtävät
1.
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien
on laadittava suunnitelma, johon sisältyy:
a) kuvaus kehitettävästä, testattavasta, mukautettavasta tai to
teutettavasta innovatiivisesta hankkeesta;
b) kuvaus odotetuista tuloksista ja siitä, miten eurooppalaisen
innovaatiokumppanuuden tavoitteena olevassa tuottavuuden
ja kestävän resurssienhallinnan parantamisessa edistytään.
2.
on:

Innovatiivisia hankkeitaan toteuttaessaan toimijaryhmien

a) tehtävä innovatiivisten toimien laatimista ja täytäntöönpanoa
koskevat päätökset;
b) toteutettava innovatiiviset toimet maaseudun kehittämis
ohjelmista rahoitettavien toimenpiteiden avulla.

58 artikla
Varat ja niiden jako
1.
Tämän asetuksen nojalla maaseudun kehittämiseen myön
nettävän unionin tuen kokonaismäärä 1 päivästä tammikuuta
2014 31 päivään joulukuuta 2020 ulottuvalla kaudella on
84 936 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina vuosia
2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen mukai
sesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5, 6 ja
7 kohdan soveltamista.
2.
Edellä 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun komission
tekniseen apuun varataan 0,25 prosenttia 1 kohdassa tarkoite
tuista varoista.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin määriin tehdään vuosit
tain 2 prosentin suuruinen indeksikorjaus ohjelmatyötä varten
ja niiden ottamiseksi myöhemmin unionin yleiseen talousarvi
oon.
4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen määrien vuotuinen jäsen
valtiokohtainen jako 2 kohdassa tarkoitetun määrän vähentämi
sen jälkeen vahvistetaan liitteessä I.
5.
Jäsenvaltiolle 4 kohdan mukaisesti osoitetuista määristä
vähennetään varat, jotka kyseinen jäsenvaltio on siirtänyt ase
tuksen (EU) N:o 1306/2013 14 artiklan 2 kohdan nojalla.
6.
Edellä 4 kohdassa tarkoitettuun vuotuiseen jakoon sisälly
tetään myös maaseuturahastolle asetuksen (EU) N:o 1307/2013
7 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti siirretyt
varat sekä maaseuturahastolle neuvoston asetuksen (EY)
N:o 73/2009 (1) 10 b ja 136 artiklan mukaisesti kalenterivuo
den 2013 osalta siirretyt varat.
7.
Jotta voidaan ottaa huomioon 4 kohdassa tarkoitettuun
vuotuiseen jakoon liittyvä kehitys, muun muassa 5 ja 6 koh
dassa tarkoitetut varojen siirrot, tehdä teknisiä mukautuksia
muuttamatta kokonaismäärärahoja taikka ottaa huomioon tä
män asetuksen hyväksymisen jälkeisessä säädöksessä säädetyt
mahdolliset muut muutokset, komissiolle siirretään valta antaa
83 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteessä I vahvis
tettujen enimmäismäärien tarkistamiseksi.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammi
kuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä kos
kevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä
sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006,
(EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003
kumoamisesta (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).
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8.
Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 22 artiklan 3 ja 4 koh
dassa tarkoitetun suoritusvarauksen jakamiseksi asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 43 artiklan mukaisesti maaseuturahastoa varten
kannetut käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
lisätään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 20 artiklassa tarkoitet
tuihin määriin. Nämä käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa
sidotut tulot kohdennetaan jäsenvaltioille suhteessa niiden osuu
teen maaseuturahastosta myönnetyn tuen kokonaismäärästä.
59 artikla
Maaseuturahaston osuus
1.
Maaseudun kehittämisohjelman hyväksymistä koskevassa
päätöksessä on vahvistettava maaseuturahaston ohjelmalle
myöntämä enimmäisrahoitusosuus. Tapauksen mukaan päätök
sessä on selkeästi ilmoitettava vähemmän kehittyneille alueille
myönnettävät määrärahat.
2.
Maaseuturahaston osuus on laskettava tukikelpoisten jul
kisten menojen määrän perusteella.
3.
Maaseudun kehittämisohjelmissa on vahvistettava kaikkiin
toimenpiteisiin sovellettava yhtenäinen maaseuturahaston rahoi
tusosuus. Vähemmän kehittyneille alueille, syrjäisimmille alueille
ja asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 tarkoitetuille pienille Egean
meren saarille sekä siirtymäalueille on tarvittaessa vahvistettava
erillinen maaseuturahaston rahoitusosuus. Maaseuturahaston ra
hoitusosuus saa olla enintään
a) 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista vähemmän
kehittyneillä alueilla, syrjäisimmillä alueilla ja asetuksessa
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitetuilla pienillä Egeanmeren saarilla;
b) 75 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista kaikilla alu
eilla, joiden asukaskohtainen BKT vuosina 2007–2013 oli
alle 75 prosenttia EU-25:n kyseisen viitekauden keskiarvosta,
mutta joiden asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia EU27:n keskiarvosta;
c) 63 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista muilla kuin
b alakohdassa tarkoitetuilla siirtymäalueilla;
d) 53 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista muilla alu
eilla.
Maaseuturahaston rahoitusosuuden on oltava vähintään 20 pro
senttia.
4.
Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, maaseuturahas
ton rahoitusosuus saa olla enintään
a) 80 prosenttia 14, 27 ja 35 artiklassa tarkoitettujen toimen
piteiden, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 32 artiklassa tarkoi
tetun Leaderin paikallisen kehittämisen ja 19 artiklan 1 koh
dan a alakohdan i alakohdan mukaisten tukitoimien osalta.
Tämä osuus voidaan nostaa enintään 90 prosenttiin
vähemmän kehittyneiden alueiden, syrjäisimpien alueiden,
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asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 tarkoitettujen pienten Egean
meren saarten ja 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen
siirtymäalueiden ohjelmissa;
b) 75 prosenttia 17, 21 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan, 28,
29, 30, 31 ja 34 artiklan mukaisten ympäristöä sekä ilmas
tonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevien
tavoitteiden edistämiseksi toteutettavien toimien osalta;
c) 100 prosenttia asetuksen 1303/2013 38 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettujen unionin tason rahoitusvälineiden
osalta;
d) kyseessä olevaan toimenpiteeseen sovellettava rahoitusosuus
korotettuna 10 prosenttiyksiköllä asetuksen 1303/2013
38 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin rahoitus
välineisiin osoitettujen rahoitusosuuksien osalta;
e) 100 prosenttia sellaisten tukitoimien osalta, jotka saavat ra
hoitusta varoista, jotka on siirretty maaseuturahastoon ase
tuksen (EU) N:o 1306/2013 7 artiklan 2 kohdan ja 14 artik
lan 1 kohdan mukaisesti;
f) 100 prosenttia Portugalille myönnetystä 500 miljoonan eu
ron määrästä vuoden 2011 hintoina ja Kyprokselle myönne
tystä 7 miljoonan euron määrästä vuoden 2011 hintoina
edellyttäen, että nämä jäsenvaltiot saavat Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 ja 143 artiklan mukai
sesti 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen rahoitustu
kea vuoteen 2016 saakka, jolloin tämän säännöksen sovel
tamista arvioidaan uudelleen.
g) Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 24 artiklan 1 kohdan sovel
tamisesta johtuvaa maaseuturahaston rahoitusosuutta voi
daan niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka saavat Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 ja 143 artiklan
mukaisesti rahoitustukea 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen
jälkeen, korottaa sellaisten menojen osalta, jotka näiden jä
senvaltioiden on maksettava maaseudun kehittämisohjelman
kahden ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana, enin
tään 10 ylimääräisellä prosenttiyksiköllä 95 prosentin enim
mäismäärään saakka. Ilman tällaista poikkeusta sovellettavaa
maaseuturahaston rahoitusosuutta on kuitenkin noudatettava
ohjelmakauden julkisten menojen kokonaismäärän osalta.
5.
Vähintään viisi prosenttia, ja Kroatian tapauksessa 2,5 pro
senttia, maaseuturahastosta maaseudun kehittämisohjelmaan
myönnettävästä kokonaisrahoituksesta on varattava Leaderin
täytäntöönpanoon.
6.
Vähintään 30 prosenttia maaseuturahaston kokonaisrahoi
tusosuudesta maaseudun kehittämisohjelmaan on varattava
17 artiklan (ympäristöön ja ilmastoon liittyvät investoinnit),
21, 28, 29 ja 30 (lukuun ottamatta vesipuitedirektiiviin liittyviä
tukia), 31, 32 ja 34 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin.
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden syrjäisimpiin
alueisiin ja merentakaisiin alueisiin.
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7.
Jos jäsenvaltio esittää kansallisen ohjelman ja joukon alu
eellisia ohjelmia, 5 ja 6 kohtaa ei sovelleta kansalliseen ohjel
maan. Maaseuturahaston rahoitusosuus kansalliseen ohjelmaan
otetaan huomioon laskettaessa 5 ja 6 kohdassa tarkoitettua
prosenttiosuutta kunkin alueellisen ohjelman osalta suhteessa
kyseisen alueellisen ohjelman osuuteen kansallisesta määrärahas
ta.
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a) toimintakustannukset;

b) henkilöstökustannukset;

c) koulutuskustannukset;
8.
Maaseuturahastosta osarahoitettuja menoja ei saa osara
hoittaa myöntämällä rahoitusta rakennerahastoista, koheesiora
hastosta tai muista unionin rahoitusvälineistä.
9.
Yrityksille myönnettävää tukea koskevien julkisten meno
jen on noudatettava valtiontuen osalta vahvistettuja tuen enim
mäismääriä, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä.

d) suhdetoimintaan liittyvät kustannukset;

e) rahoituskustannukset;

f) verkostoitumiskustannukset.
60 artikla
Menojen tukikelpoisuus
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 ar
tiklan 9 kohdassa säädetään, kun kyseessä ovat luonnonkatast
rofeista johtuvat kiireelliset toimenpiteet, maaseudun kehittämis
ohjelmissa voidaan sopia, että ohjelmamuutoksiin liittyvien me
nojen tukikelpoisuus voi alkaa päivänä, jona luonnonkatastrofi
tapahtui.
2.
Menot ovat 49 artiklassa tarkoitettujen valintaperusteiden
mukaisesti oikeutettuja maaseuturahaston rahoitusosuuteen
vain, jos ne ovat aiheutuneet tukitoimista, joista kyseisen ohjel
man hallintoviranomainen on tehnyt päätöksen tai jotka ovat
sen vastuulla.

2.
Tutkimukset ovat tukikelpoisia vain, jos ne liittyvät ohjel
maan kuuluvaan erityiseen tukitoimeen taikka ohjelman erityis
tavoitteisiin ja tavoitteisiin.

3.
Työn, tavaroiden, palvelujen, maan tai kiinteistön muo
dossa annetut luontoissuoritukset, joista ei ole suoritettu las
kuilla tai vastaavalla tavalla todistusvoimaisilla asiakirjoilla osoi
tettavissa olevaa rahallista korvausta, voivat olla tukikelpoisia,
jos asetuksen (EU) N:o 1303/2013 69 artiklassa säädetyt edel
lytykset täyttyvät.

62 artikla
Lukuun ottamatta 45 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määritel
tyjä yleiskuluja, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk
sen 42 artiklan soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden mu
kaisten investointitoimien osalta tukikelpoisiksi katsotaan vain
menot, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun hakemus on
toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle.
Jäsenvaltiot voivat määrätä ohjelmissaan, että tukikelpoisia ovat
vain menot, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun toimivaltai
nen viranomainen on hyväksynyt tukihakemuksen.
3.
Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 51 artiklan 1 ja 2
kohtaan.
4.
Tuensaajien suorittamista maksuista on esitettävä laskut ja
maksamisen todistavat asiakirjat. Jos tämä ei ole mahdollista,
maksujen tueksi on esitettävä vastaavalla tavalla todistusvoimai
set asiakirjat, paitsi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 67 artiklan 1
kohdan b, c ja d alakohdan mukaisten tukimuotojen osalta.
61 artikla
Tukikelpoiset menot
1.
Jos tämän asetuksen mukainen tuki kattaa toimintakustan
nukset, tukikelpoisia ovat seuraavantyyppiset kustannukset:

Toimenpiteiden todennettavuus ja valvottavuus
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki niiden toteut
tamat maaseudun kehittämistoimenpiteet voidaan todentaa ja
että niitä voidaan valvoa. Tätä varten kunkin maaseudun kehit
tämisohjelman hallintoviranomaisen ja maksajaviraston on laa
dittava maaseudun kehittämisohjelmaan sisällytettävien toimen
piteiden todennettavuutta ja valvottavuutta koskeva ennakkoar
viointi. Hallintoviranomaisen ja maksajaviraston on myös arvi
oitava toimenpiteiden todennettavuutta ja valvottavuutta maa
seudun kehittämisohjelman toteuttamisen aikana. Ennakkoarvi
oinnissa ja toteutuksen aikana tehtävässä arvioinnissa on otet
tava huomioon edellisen ja nykyisen ohjelmakauden aikana teh
tyjen tarkastusten tulokset. Jos arvioinnista käy ilmi, etteivät
todennettavuutta ja valvottavuutta koskevat vaatimukset täyty,
kyseisiä toimenpiteitä on mukautettava vastaavasti.

2.
Jos tuki myönnetään vakiokustannusten tai lisäkustannus
ten ja tulonmenetysten perusteella, jäsenvaltioiden on varmistet
tava, että tarpeelliset laskelmat ovat asianmukaisia ja paikkansa
pitäviä ja että ne on laadittu ennakolta oikeudenmukaisen, ta
sapuolisen ja todennettavissa olevan laskentamenetelmän perus
teella. Tätä varten ohjelman toteuttamisesta vastaavista viran
omaisista toiminnallisesti riippumattoman elimen, jolla on tar
vittava asiantuntemus, on suoritettava laskelmat tai vahvistettava
niiden asianmukaisuus ja paikkansapitävyys. Lausunto, jossa
vahvistetaan laskelmien asianmukaisuus ja paikkansapitävyys
on liitettävä maaseudun kehittämisohjelmaan.
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63 artikla
Ennakkomaksut
1.
Ennakon maksamisen edellytyksenä on 100 prosenttia en
nakon määrästä olevan pankkitakuun tai vastaavan vakuuden
antaminen. Julkisten tuensaajien osalta ennakkomaksut makse
taan kunnille ja alueviranomaisille ja näiden yhteenliittymille
sekä julkisoikeudellisille laitoksille.
Viranomaisen vakuutena tarjoaman välineen on katsottava vas
taavan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vakuutta edellyt
täen, että viranomainen sitoutuu maksamaan vakuutta vastaavan
määrän, jos oikeutta maksettuun ennakkoon ei vahvisteta.
2.
Vakuus voidaan vapauttaa, kun toimivaltainen maksajavi
rasto vahvistaa, että tukitoimeen liittyvää julkista rahoituso
suutta vastaavat todelliset menot ylittävät ennakon määrän.
VI OSASTO
HALLINTO, VALVONTA JA JULKISTAMINEN

64 artikla
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valvontajärjestelmä, jolla taataan selkeä tehtävien jako ja erottelu
hallintoviranomaisen ja muiden elinten välillä. Jäsenvaltioiden
on varmistettava, että järjestelmät toimivat tehokkaasti koko
ohjelmakauden ajan.

4.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeästi hallintoviranomai
sen, maksajaviraston ja Leader-ohjelman mukaisten paikallisten
toimijaryhmien tehtävät kelpoisuus- ja valintakriteerien sovelta
misen ja projektinvalintamenettelyn osalta.

66 artikla
Hallintoviranomainen
1.
Hallintoviranomainen vastaa ohjelman tehokkaasta, vai
kuttavasta ja moitteettomasta hallinnosta ja toteutuksesta ja eri
tyisesti seuraavista:

a) sen varmistaminen, että käytössä on asianmukainen suojattu
sähköinen järjestelmä ohjelman ja sen toteutuksen seurantaa
ja arviointia varten tarvittavien tilastotietojen ja varsinkin
määriteltyjen tavoitteiden ja prioriteettien toteutumisen seu
rannassa tarvittavien tietojen kirjaamiseksi, säilyttämiseksi,
hallinnoimiseksi ja niistä raportoimiseksi;

Komission velvollisuudet
Komissio toteuttaa asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyt
toimenpiteet ja suorittaa siinä säädetyt tarkastukset varmistaak
seen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 ar
tiklan mukaisesti moitteettoman varainhoidon jäsenvaltioiden
kanssa yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin puitteissa.
65 artikla
Jäsenvaltioiden velvollisuudet
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan kaikki lait, asetukset
ja hallinnolliset määräykset asetuksen (EU) N:o 1306/2013
58 artiklan 1 kohdan mukaisesti varmistaakseen, että unionin
taloudelliset edut suojataan tehokkaasti.
2.
Jäsenvaltioiden on nimettävä kutakin maaseudun kehittä
misohjelmaa varten seuraavat viranomaiset:
a) kyseisen ohjelman hallinnoinnista vastaava hallintoviran
omainen, joka voi olla julkinen tai yksityinen kansallisella
tai alueellisella tasolla toimiva elin taikka jäsenvaltio itse sil
loin, kun se huolehtii kyseisestä tehtävästä;
b) asetuksen (EU) N:o 1306/2013 7 artiklassa tarkoitettu hy
väksytty maksajavirasto;
c) asetuksen (EU) N:o 1306/2013 9 artiklassa tarkoitettu toden
tamisviranomainen.
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava kunkin maaseudun kehit
tämisohjelman osalta, että on perustettu ohjelman hallinto- ja

b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia koskevien asianmukaisten
indikaattoritietojen, tuotosta ja rahoitusta koskevien indikaat
torien tiedot mukaan luettuina, toimittaminen komissiolle
ohjelman kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta ja 31 päi
vään lokakuuta mennessä;

c) sen varmistaminen, että tuensaajat ja muut tukitoimien tote
uttamiseen osallistuvat elimet

i) saavat tiedot niille tuen myöntämisestä aiheutuvista vel
vollisuuksista ja että niillä on joko erillinen kirjanpito tai
soveltuva kirjanpitokoodi kaikille tukitoimeen liittyville
taloustoimille;

ii) ovat tietoisia vaatimuksista, jotka koskevat tietojen toimit
tamista hallintoviranomaiselle sekä tuotosten ja tulosten
kirjaamista;

d) sen varmistaminen, että asetuksen (EU) N:o 1303/2013
55 artiklassa tarkoitettu ennakkoarviointi on arviointi- ja
seurantajärjestelmän mukainen, ja ennakkoarvioinnin hyväk
syminen ja sen toimittaminen komissiolle;

e) sen varmistaminen, että asetuksen (EU) N:o 1303/2013
56 artiklassa tarkoitettu arviointisuunnitelma on laadittu,
että asetuksen (EU) N:o 1303/2013 57 artiklassa tarkoite
tussa ohjelman jälkiarvioinnissa noudatetaan mainitussa ase
tuksessa säädettyjä määräaikoja ja että kyseiset arvioinnit
ovat seuranta- ja arviointijärjestelmän mukaisia, sekä niiden
toimittaminen seurantakomitealle ja komissiolle;
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f) ohjelman toteuttamisen seurannassa sen erityiset tavoitteet ja
painopisteet huomioon ottaen tarvittavien tietojen ja asiakir
jojen toimittaminen seurantakomitealle;
g) vuotuisen edistymiskertomuksen ja seurantaa koskevien yh
teenvetotaulukoiden laatiminen ja toimittaminen komissiolle
seurantakomitean hyväksynnän jälkeen;
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VII OSASTO
SEURANTA JA ARVIOINTI
I LUKU

Yleiset säännökset
1 jakso

h) sen varmistaminen, että maksajavirasto saa rahoitettaviksi
valittujen tukitoimien osalta kaikki tarvittavat tiedot erityi
sesti noudatetuista menettelyistä ja kaikista suoritetuista tar
kastuksista ennen kuin maksut hyväksytään;

Seuranta- ja arviointijärjestelmän perus
taminen ja tavoitteet
67 artikla
Seuranta- ja arviointijärjestelmä

i) ohjelman julkisuuden varmistaminen, muun muassa kansal
lisen maaseutuverkoston välityksellä, tiedottamalla mahdolli
sille tuensaajille, ammattialajärjestöille, talouselämän edusta
jille ja työmarkkinaosapuolille, miesten ja naisten välistä tasaarvoa edistäville elimille sekä alalla toimiville valtiosta riip
pumattomille järjestöille, ympäristöjärjestöt mukaan luettui
na, ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista ja säännöistä,
jotka koskevat siitä saatavaa rahoitusta, sekä tiedottamalla
tuensaajille unionin rahoitusosuudesta ja yleisölle unionin
roolista ohjelmassa.
2.
Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi nimetä yhden tai
useamman välittävän elimen, paikallisviranomaiset, alueelliset
kehittämiselimet tai valtiosta riippumattomat järjestöt mukaan
luettuina, huolehtimaan maaseudun kehittämistoimien hallin
nosta ja toteutuksesta.
Kun osa hallintoviranomaisen tehtävistä siirretään toiselle eli
melle, hallintoviranomainen on edelleen täysin vastuussa kyseis
ten tehtävien tehokkaasta ja moitteettomasta hallinnosta ja täy
täntöönpanosta. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että on
annettu tarvittavat säännökset, jotta toinen elin pystyy hankki
maan kaikki tarvittavat tiedot näiden tehtävien hoitamiseksi.
3.
Jos maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy 7 artiklassa
tarkoitettu temaattinen alaohjelma, hallintoviranomainen voi ni
metä yhden tai useamman välittävän elimen, paikallisviranomai
set, paikalliset toimintaryhmät tai valtiosta riippumattomat jär
jestöt mukaan luettuina, huolehtimaan strategian hallinnosta ja
täytäntöönpanosta. Tässä tapauksessa sovelletaan 2 kohtaa.

Komissio ja jäsenvaltiot laativat yhteistyössä yhteisen seurantaja arviointijärjestelmän tämän jakson mukaisesti, ja komissio
hyväksyy järjestelmän täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytän
töönpanosäädökset hyväksytään 84 artiklassa tarkoitettua tar
kastelumenettelyä noudattaen.

68 artikla
Tavoitteet
Seuranta- ja arviointijärjestelmän tavoitteena on

a) osoittaa maaseudun kehittämispolitiikan edistyminen ja saa
vutukset sekä arvioida maaseudun kehittämispolitiikkaan liit
tyvien toimien vaikutusta, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja asi
anmukaisuutta;

b) parantaa maaseudun kehittämistuen kohdentamista;

c) tukea seurantaan ja arviointiin liittyvää yhteistä oppimispro
sessia.

2 jakso
Tekniset säännökset
69 artikla

Hallintoviranomaisen on varmistettava, että temaattisen alaohjel
man tukitoimet ja tuotokset eritellään 67 artiklassa tarkoitetussa
seuranta- ja arviointijärjestelmässä.
4.
Jos jäsenvaltiolla on useampi kuin yksi ohjelma, voidaan
nimetä koordinointielin, jonka tarkoituksena on varmistaa ra
hastojen hallinnon johdonmukaisuus ja toimia yhteydenpitäjänä
komission ja kansallisten hallintoviranomaisten välillä, jollei
maksajavirastojen ja asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetty
jen muiden elinten tehtävistä muuta johdu.
5.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vah
vistetaan yhdenmukaiset edellytykset 1 kohdan i alakohdassa
tarkoitettujen tiedotus- ja julkistamisvaatimusten soveltamiseksi.

Yhteiset indikaattorit
1.
Edellä 67 artiklassa säädetyn seuranta- ja arviointijärjestel
män yhteydessä on täsmennettävä sellaisten yhteisten indikaat
torien luettelo, jotka kuvaavat alkutilannetta sekä ohjelman ra
hoituksen toteuttamista, tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia, jotta
tiedot voidaan yhdistää unionin tasolla.

2.
Yhteisten indikaattorien on perustuttava saatavilla oleviin
tietoihin ja liityttävä maaseudun kehittämispolitiikan kehyksen
rakenteeseen ja tavoitteisiin, ja niiden avulla on voitava mitata
politiikan täytäntöönpanon edistymistä, tehokkuutta ja vaikutta
vuutta verrattuna tavoitteisiin ja päämääriin unionin, kansallis
ella ja ohjelmien tasolla. Yhteisten vaikutusindikaattorien on
perustuttava saatavilla oleviin tietoihin.
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3.
Arvioijan on ilmoitettava ohjelman määrällinen vaikutus
vaikutusindikaattoreilla mitattuna. Komissio arvioi jäsenvaltioi
den avustuksella kaikkien YMP:n välineiden yhteisvaikutusta yh
teistä maatalouspolitiikkaa koskevista arvioinneista, maaseudun
kehittämisohjelmien arvioinnit mukaan luettuina, saadun näytön
perusteella.
70 artikla
Sähköinen tietojärjestelmä
Seurannassa ja arvioinnissa tarvittavat keskeiset tiedot ohjelman
toteutuksesta, kustakin rahoitettavaksi valitusta tukitoimesta ja
päätökseen saaduista tukitoimista, kutakin tuensaajaa ja hanketta
koskevat tärkeimmät tiedot mukaan luettuina, on talletettava ja
säilytettävä sähköisesti.
71 artikla

L 347/531

a) sitä on kuultava rahoitettavien tukitoimien valintaperusteista,
joita on tarkistettava ohjelmatyön tarpeita vastaavasti, ja sen
on annettava asiasta lausuntonsa neljän kuukauden kuluessa
ohjelman hyväksymispäätöksestä;
b) sen on tarkasteltava toimia ja tuotoksia ohjelman arviointi
suunnitelman täytäntöönpanon edistymisessä;
c) sen on tarkasteltava erityisesti ennakkoehtojen täyttämiseen
liittyviä hallintoviranomaisen vastuualaan kuuluvia ohjelman
toimia, ja sille on ilmoitettava muiden ennakkoehtojen täyt
tämiseen liittyvistä toimista;
d) sen on osallistuttava kansallisen maaseutuverkoston toimin
taan ohjelman toteuttamista koskevien tietojen vaihtamiseksi;
ja

Tietojen toimittaminen
Maaseudun kehittämistoimenpiteiden mukaista tukea saavien tu
ensaajien ja paikallisten toimintaryhmien on sitouduttava toimit
tamaan hallintoviranomaiselle ja/tai nimetyille arvioijille taikka
muille elimille, joille näiden tehtävien suorittaminen on siirretty,
kaikki tarvittavat tiedot ohjelman seurannan ja arvioinnin mah
dollistamiseksi erityisesti täsmennettyjen erityistavoitteiden ja
prioriteettien toteutumisen osalta.

II LUKU

Seuranta
72 artikla

e) sen on tarkasteltava vuosittaisia täytäntöönpanokertomuksia
ja hyväksyttävä ne ennen niiden toimittamista komissiolle.
75 artikla
Vuotuinen täytäntöönpanokertomus
1.
Jäsenvaltioiden on toimitettava maaseudun kehittämis
ohjelman edellisen kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva
vuotuinen täytäntöönpanokertomus komissiolle viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain viimeis
tään 30 päivänä kesäkuuta vuoteen 2024 asti. Vuonna 2016
toimitetun kertomuksen on katettava kalenterivuodet 2014
ja 2015.

Seurantamenettelyt
1.
Hallintoviranomaisen ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013
47 artiklassa tarkoitetun seurantakomitean on seurattava ohjel
man toteutuksen laatua.
2.
Hallintoviranomaisen ja seurantakomitean on toteutettava
kunkin maaseudun kehittämisohjelman seuranta rahoitusta, tuo
tosta ja tavoitteita koskevien indikaattoreiden perusteella.
73 artikla

2.
Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 50 artiklan vaatimusten
noudattamisen lisäksi vuotuisiin täytäntöönpanokertomuksiin
on sisällytettävä tiedot muun muassa toimenpidekohtaisista ra
hoitussitoumuksista ja menoista sekä yhteenveto arviointisuun
nitelmaan liittyvistä toimista.
3.
Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 50 artiklan vaatimusten
noudattamisen lisäksi vuonna 2017 toimitettuun vuotuiseen
täytäntöönpanokertomukseen on myös sisällytettävä kuvaus oh
jelmaan mahdollisesti sisältyvien alaohjelmien toteutuksesta.

Seurantakomitea
Alueelliset ohjelmat valinneet jäsenvaltiot voivat perustaa kan
sallisen seurantakomitean koordinoimaan alueellisten ohjelmien
täytäntöönpanoa suhteessa kansalliseen kehykseen ja varojen
käyttöön.
74 artikla
Seurantakomitean tehtävät
Seurantakomitean on huolehdittava maaseudun kehittämisohjel
man tuloksellisuudesta ja sen täytäntöönpanon tehokkuudesta.
Tätä varten seurantakomitean on huolehdittava asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 49 artiklassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi seu
raavista:

4.
Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 50 artiklan vaatimusten
noudattamisen lisäksi vuonna 2019 toimitettuun vuotuiseen
täytäntöönpanokertomukseen on myös sisällytettävä kuvaus oh
jelmaan mahdollisesti sisältyvien alaohjelmien toteutuksesta ja
arvio siitä, miten hyvin yhdennetty lähestymistapa on onnistuttu
varmistamaan käytettäessä maaseuturahastoa ja muita EU:n ra
hoitusvälineitä, myös paikallisia kehittämisstrategioita, maaseu
tualueiden alueellisen kehittämisen tukemiseen.
5.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvis
tetaan vuotuisten täytäntöönpanokertomusten esittämistä koske
vat säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 84 ar
tiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
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III LUKU

VIII OSASTO

Arviointi

KILPAILUSÄÄNNÖKSET

76 artikla

80 artikla

Yleiset määräykset

Yrityksiin sovellettavat säännöt

1.
Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla yk
silöidään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 55 artiklassa tarkoitet
tuun ennakkoarviointiin ja 57 artiklassa tarkoitettuun jälkiarvi
ointiin sisällytettävät tiedot sekä vahvistetaan asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 56 artiklassa tarkoitettua arviointisuunnitelmaa
koskevat vähimmäisvaatimukset. Nämä täytäntöönpanosäädök
set hyväksytään 84 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.

Jos tämän asetuksen mukaista tukea myönnetään yritysten väli
siin yhteistyömuotoihin, sitä voidaan myöntää vain sellaisiin
yhteistyömuotoihin, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 206–210 artiklan nojalla
sovellettavien kilpailusääntöjen mukaisia.
81 artikla
Valtiontuki

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että arvioinnit ovat 67 ar
tiklan mukaisesti hyväksytyn yhteisen arviointijärjestelmän mu
kaisia, järjestettävä tarvittavien tietojen tuottaminen ja kerää
minen sekä toimitettava seurantajärjestelmään sisältyviä erilaisia
tietoja arvioijille.

3.
Jäsenvaltiot asettavat arviointikertomukset saataville inter
netissä ja komissio sen verkkosivustolla.

1.
Jollei tässä osastossa toisin säädetä, jäsenvaltioiden maa
seudun kehittämistoimenpiteitä varten myöntämään tukeen so
velletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
107, 108 ja 109 artiklaa.
2.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107,
108 ja 109 artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän asetuksen
nojalla ja mukaisesti maksamaan tukeen eikä 82 artiklassa tar
koitettuun kansalliseen lisärahoitukseen, kun kyseessä on Euroo
pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 artiklan sovel
tamisalaan kuuluva tuki.

77 artikla

82 artikla

Ennakkoarviointi

Kansallinen lisärahoitus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ennakkoarvioija osallistuu
jo varhaisessa vaiheessa maaseudun kehittämisohjelman kehittä
misprosessiin, mukaan luettuna 8 artiklan 1 kohdan b alakoh
dassa tarkoitettuun analyysiin, ohjelman toimenpidelogiikan
suunnitteluun ja ohjelman tavoitteiden vahvistamiseen.

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä maaseudun kehittämisohjelmaan
8 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaisesti Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan
kuuluviin tukitoimiin liittyvät jäsenvaltioiden maksamat tuet,
jotka on tarkoitettu antamaan lisärahoitusta maaseudun kehittä
miseen, johon myönnetään unionin tukea milloin tahansa oh
jelmakauden aikana, ja jos ne ovat tämän asetuksen edellytysten
mukaiset, komissio hyväksyy ne.

78 artikla
Jälkiarviointi
Jäsenvaltioiden on laadittava kustakin maaseudun kehittämis
ohjelmastaan jälkiarviointikertomus vuonna 2024. Kertomus
on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2024.

IX OSASTO
KOMISSION TOIMIVALTA, YHTEISET SÄÄNNÖKSET SEKÄ
SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET
I LUKU

Komission toimivalta
79 artikla
Arviointien yhteenvedot
Komissio vastaa ennakko- ja jälkiarvioinneista unionin tasolla
laadittavista yhteenvedoista.

Arviointikertomusten yhteenvedot on saatava päätökseen vii
meistään asianomaisten arviointien toimittamista seuraavan vuo
den joulukuun 31 päivänä.

83 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 2 artiklan 3 kohdassa,
14 artiklan 5 kohdassa, 16 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 8
kohdassa, 22 artiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 10 ja 11 kohdas
sa, 29 artiklan 6 kohdassa, 30 artiklan 8 kohdassa, 33 artiklan
4 kohdassa, 34 artiklan 5 kohdassa, 35 artiklan 10 kohdassa,
36 artiklan 5 kohdassa, 45 artiklan 6 kohdassa, 47 artiklan 6
kohdassa ja 89 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä kos
kevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
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2.
Siirretään komissiolle seitsemän vuoden ajaksi tämän ase
tuksen voimaantulopäivästä 2 artiklan 3 kohdassa, 14 artiklan 5
kohdassa, 16 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 8 kohdassa, 22 ar
tiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 10 ja 11 kohdassa, 29 artiklan 6
kohdassa, 30 artiklan 8 kohdassa, 33 artiklan 4 kohdassa, 34 ar
tiklan 5 kohdassa, 35 artiklan 10 kohdassa, 36 artiklan 5 koh
dassa, 45 artiklan 6 kohdassa, 47 artiklan 6 kohdassa ja 89 ar
tiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään
yhdeksän kuukautta ennen tämän seitsemän vuoden kauden
päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpi
teitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai
neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuu
kautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa
peruuttaa 2 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklan 5 kohdassa, 16 ar
tiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 8 kohdassa, 22 artiklan 3 koh
dassa, 28 artiklan 10 ja 11 kohdassa, 29 artiklan 6 kohdassa,
30 artiklan 8 kohdassa, 33 artiklan 4 kohdassa, 34 artiklan 5
kohdassa, 35 artiklan 10 kohdassa, 36 artiklan 5 kohdassa,
45 artiklan 6 kohdassa, 47 artiklan 6 kohdassa ja 89 artiklassa
tarkoitetun vallan antaa delegoituja säädöksiä. Peruuttamispää
töksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siir
to. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mai
nittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa ole
vien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, ko
missio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille
ja neuvostolle.

5.
Edellä 2 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 5 kohdan, 16 ar
tiklan 5 kohdan, 19 artiklan 8 kohdan, 22 artiklan 3 kohdan,
28 artiklan 10 ja 11 kohdan, 29 artiklan 6 kohdan, 30 artiklan
8 kohdan, 33 artiklan 4 kohdan, 34 artiklan 5 kohdan, 35 ar
tiklan 10 kohdan, 36 artiklan 5 kohdan, 45 artiklan 6 kohdan,
47 artiklan 6 kohdan ja 89 artiklan nojalla annettu delegoitu
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai
neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asian
omainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan
parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päät
tymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä.
Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.

84 artikla

L 347/533

2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 182/2011 5 artiklaa.

II LUKU

Yhteiset säännökset
85 artikla
Tietojen ja asiakirjojen luovuttaminen
1.
Komissio perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tie
tojärjestelmän, joka mahdollistaa turvallisen tietojenvaihdon ko
mission ja kunkin jäsenvaltion välillä yhteisen edun mukaisista
asioista. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vah
vistetaan kyseisen järjestelmän toimintaa koskevat säännöt.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 84 artiklassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.
Komissio varmistaa, että käytössä on asianmukainen suo
jattu sähköinen järjestelmä tärkeimpien tietojen sekä seurannasta
ja arvioinnista raportoimisen tallettamiseksi, säilyttämiseksi ja
hallinnoimiseksi.

86 artikla
Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja
1.
Jäsenvaltiot ja komissio keräävät henkilötietoja täyttääk
seen tämän asetuksen ja erityisesti VI ja VII osaston mukaiset
hallinnointi-, valvonta-, seuranta- ja arviointivelvoitteensa, ei
vätkä ne saa käsitellä kyseisiä tietoja tämän tarkoituksen vastai
sella tavalla.

2.
Jos henkilötietoja käsitellään VII osaston nojalla seurantaja arviointitarkoituksessa 85 artiklassa tarkoitettua suojattua säh
köistä järjestelmää käyttäen, tiedot tehdään nimettömiksi ja niitä
käsitellään vain koottuina.

3.
Henkilötietoja käsitellään direktiivin 95/46/EY ja asetuksen
(EY) N:o 45/2001 sääntöjen mukaisesti. Tällaisia tietoja ei eten
kään saa säilyttää muodossa, joka mahdollistaa rekisteröityjen
tunnistamisen pidempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen,
jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä käsitellään,
ottaen huomioon sovellettavassa kansallisessa ja unionin lain
säädännössä säädetyt vähimmäissäilytysajat.

4.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava rekisteröidyille, että heidän
henkilötietojaan saatetaan käsitellä kansallisissa ja unionin eli
missä 1 kohdan mukaisesti ja että heillä on tällöin direktiivin
95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 tietosuojasääntöjen
mukaiset oikeudet.

Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa maaseudun kehittämiskomitea. Kysei
nen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu ko
mitea.

5.
Tähän artiklaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013
111–114 artiklan säännöksiä.
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87 artikla

89 artikla

YMP:n yleiset säännökset

Siirtymämääräykset

Tässä asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin sovelletaan ase
tusta (EU) N:o 1306/2013 ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

Jotta helpotettaisiin siirtymistä asetuksessa (EY) N:o 1698/2005
säädetystä järjestelmästä tässä asetuksessa säädettyyn järjestel
mään, komissiolle siirretään valta antaa 83 artiklan mukaisesti
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan edellytykset, joiden
mukaisesti komission asetuksen (EY) N:o 1698/2005 nojalla hy
väksymä tuki voidaan liittää osaksi tässä asetuksessa säädettyä
tukea, myös teknisen avun ja jälkiarviointien osalta. Kyseisissä
delegoiduissa säädöksissä voidaan säätää myös edellytyksistä siir
tymiseksi asetuksen (EY) N:o 1085/2006 mukaisesta Kroatialle
myönnettävästä maaseudun kehittämistuesta tässä asetuksessa
säädettyyn tukeen.

III LUKU

Siirtymä- ja loppusäännökset
88 artikla
Asetus (EY) N:o 1698/2005

90 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1698/2005.

Voimaantulo ja soveltaminen

Asetusta (EY) N:o 1698/2005 sovelletaan edelleen tukitoimiin,
joita toteutetaan komission mainitun asetuksen nojalla ennen
1 päivää tammikuuta 2014 hyväksymissä ohjelmissa.

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

V. JUKNA

20.12.2013

LIITE I
MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN UNIONIN TUEN JAKAUTUMINEN (2014–2020)
(euroa käypinä hintoina)
2017

2018

2019

2020

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 158 713

79 314 155

551 790 759

Bulgaria

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

2 338 783 966

Tšekki

314 349 445

312 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659 490

307 149 050

305 522 103

2 170 333 996

Tanska

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 665 537

89 508 619

629 400 690

1 178 778 847

1 177 251 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483 899

1 170 778 658

1 168 760 766

8 217 851 050

Viro

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

103 728 583

103 751 180

103 751 183

725 886 558

Irlanti

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

312 779 690

312 669 355

312 485 314

2 189 985 153

Kreikka

601 051 830

600 533 693

600 004 906

599 465 245

598 915 722

598 337 071

597 652 326

4 195 960 793

Espanja

1 187 488 617

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 183 112 678

1 182 137 718

1 182 076 067

8 290 828 821

Ranska

1 404 875 907

1 408 287 165

1 411 769 545

1 415 324 592

1 418 941 328

1 422 813 729

1 427 718 983

9 909 731 249

Kroatia

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

2 325 172 500

1 480 213 402

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

1 493 236 530

1 496 609 799

1 499 799 408

10 429 710 767

Kypros

18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

18 886 389

18 883 108

18 875 481

132 214 377

Latvia

138 327 376

138 361 424

138 396 059

138 431 289

138 467 528

138 498 589

138 499 517

968 981 782

Liettua

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Unkari

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

492 981 342

492 253 356

491 391 895

3 455 336 493

Malta

13 880 143

13 965 035

14 051 619

14 139 927

14 230 023

14 321 504

14 412 647

99 000 898

Alankomaat

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

86 517 797

86 366 388

607 305 360

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

1 569 517 638

1 567 453 560

1 565 347 059

1 563 197 238

1 561 008 130

1 558 702 987

1 555 975 202

10 941 201 814

Belgia

Saksa

Italia

Luxemburg

Itävalta
Puola

L 347/535

2016

Euroopan unionin virallinen lehti

2015

FI

YHTEENSÄ
2014–2020

2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

YHTEENSÄ
2014–2020

577 895 019

578 775 888

579 674 001

580 591 241

581 504 133

582 317 022

4 057 788 374

Romania

1 149 848 554

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

1 143 614 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 015 663 402

Slovenia

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovakia

271 154 575

270 797 979

270 434 053

270 062 644

269 684 447

269 286 203

268 814 943

1 890 234 844

Suomi

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Ruotsi

248 858 535

249 014 757

249 173 940

249 336 135

249 502 108

249 660 989

249 768 786

1 745 315 250

Yhdistynyt kuningaskunta

371 473 873

370 520 030

369 548 156

368 557 938

367 544 511

366 577 113

365 935 870

2 580 157 491

13 618 149 060

13 618 658 677

13 619 178 488

13 619 708 697

13 620 249 509

13 620 801 137

13 621 363 797

95 338 109 365

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

13 652 279 759

13 652 790 654

13 653 311 767

13 653 843 305

13 654 385 473

13 654 938 483

13 655 502 553

95 577 051 994

EU-28 yhteensä

Tekninen apu (0,25 %)
Yhteensä
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577 031 070

FI

Portugali
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LIITE II
MÄÄRÄT JA TUKIPROSENTIT

Artikla

15(8)

Kohde

Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspal
velut

Enimmäismäärä
euroina tai
prosenttiosuus

1 500
200 000

16(2)

Tiedotus- ja menekinedistämistoimet

70 %

16(4)

Maataloustuotteiden tai elintarvikkei
den laatujärjestelmät

3 000

17(3)

Investointi fyysiseen omaisuuteen

Neuvontapalvelua kohti
Kolmen vuoden aikana neuvojien koulutuksen
osalta
Toimen tukikelpoisista kustannuksista
Tilaa kohti vuodessa

Maatalousala
50 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä vähem
män kehittyneillä alueilla ja kaikilla alueilla,
joiden
asukaskohtainen
BKT
vuosina
2007–2013 oli alle 75 prosenttia EU-25:n
kyseisen viitekauden keskiarvosta mutta joi
den asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia
EU-27:n BKT:n keskiarvosta.

75 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä syrjäi
simmillä alueilla

75 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä Kroati
assa neuvoston direktiivin 91/676/ETY (1) täy
täntöön panemiseksi enintään neljän vuoden
kuluessa liittymispäivästä mainitun direktiivin
3 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan
mukaisesti

75 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä pienillä
Egeanmeren saarilla

40 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä muilla
alueilla
Edellä mainittuja prosenttiosuuksia voidaan
korottaa 20 lisäprosentilla edellyttäen, että yh
distetty enimmäistuki ei ylitä 90:tä prosenttia,
kun kyseessä ovat
— Nuoret viljelijät sellaisina kuin heidät mää
ritellään tässä asetuksessa, tai jotka ovat jo
aloittaneet toimintansa tukihakemusta
edeltävien viiden vuoden aikana;
— Yhteiset investoinnit ja yhdennetyt hank
keet, mukaan lukien tuottajaorganisaatioi
den sulautumiseen liittyvät;
— 32 artiklassa tarkoitetut alueet, joilla on
luonnonoloista johtuvia ja muita erityis
rajoitteita;
— Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden
yhteydessä tuetut toimet;
— 28 ja 29 artiklan mukaisiin toimiin liitty
vät investoinnit

L 347/537
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Enimmäismäärä
euroina tai
prosenttiosuus

Kohde

SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen tuot
teiden jalostus ja kaupan pitäminen
50 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä vähem
män kehittyneillä alueilla ja kaikilla alueilla,
joiden
asukaskohtainen
BKT
vuosina
2007–2013 oli alle 75 prosenttia EU-25:n
kyseisen viitekauden keskiarvosta mutta joi
den asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia
EU-27:n BKT:n keskiarvosta.

75 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä syrjäi
simmillä alueilla

75 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä pienillä
Egeanmeren saarilla

40 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä muilla
alueilla
Edellä mainittuja prosenttiosuuksia voidaan
korottaa 20 lisäprosentilla edellyttäen, että yh
distetty enimmäistuki ei ylitä 90:tä prosenttia,
kun kyseessä ovat eurooppalaisen innovaatio
kumppanuuden yhteydessä tuetut tai tuottaja
organisaatioiden sulautumiseen liittyvät toi
met

17(4)

Investointi fyysiseen omaisuuteen

18(5)

Luonnonkatastrofien
vahingoitta
mien maatalouden tuotantomahdol
lisuuksien palauttaminen ja aiheellis
ten ennalta ehkäisevien toimien
käyttöönotto

19(6)

23(3)

Tila- ja yritystoiminnan kehittämi
nen

Peltometsätalousjärjestelmien
töönotto

käyt

100 %

Ei-tuotannolliset investoinnit ja maa- ja met
sätalouden infrastruktuuri

80 %

Tukikelpoisten investointikustannusten mää
rästä, kun kyseessä ovat yksittäisten viljelijöi
den toteuttamat ehkäisevät toimenpiteet

100 %

Tukikelpoisten investointikustannusten mää
rästä, kun kyseessä ovat useamman kuin yh
den tuensaajan yhdessä toteuttamat ehkäisevät
toimenpiteet

100 %

Tukikelpoisten investointikustannusten mää
rästä, kun kyseessä ovat tukitoimet luonnon
katastrofien ja muiden katastrofien vahingoit
taman maatalousmaan ennallistamiseksi ja nii
den vahingoittamien tuotantomahdollisuuk
sien palauttamiseksi

70 000

Nuorta viljelijää kohti 19 artiklan 1 kohdan a
alakohdan i alakohdan nojalla

70 000

Tuensaajaa kohti 19 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ii alakohdan nojalla

15 000

Pientilaa kohti 19 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan iii alakohdan nojalla

80 %

Peltometsätalousjärjestelmien käyttöönottoa
koskevan tukikelpoisen investoinnin määrästä

20.12.2013
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Artikla

26(4)

27(4)

28(8)

29(5)

30(7)

31(3)

33(3)
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Kohde

Investoinnit metsätalouden teknii
koihin sekä metsätuotteiden jalos
tukseen, käyttöön ottoon ja kaupan
pitämiseen

Tuottajaryhmien ja -organisaatioiden
perustaminen

Maatalouden ympäristö- ja ilmas
totoimenpiteet

Luonnonmukainen maatalous

Natura 2000 -tuet ja vesipuitedirek
tiivin mukaiset tuet

Tuet alueille, joilla on luonnono
loista johtuvia tai muita erityisrajoit
teita

Eläinten hyvinvointi

Enimmäismäärä
euroina tai
prosenttiosuus

65 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä vähem
män kehittyneillä alueilla

75 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä syrjäi
simmillä alueilla

75 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä pienillä
Egeanmeren saarilla

40 %

Tukikelpoisen investoinnin määrästä muilla
alueilla

10 %

Prosenttiosuutena hyväksymistä seuraavien
ensimmäisten viiden vuoden aikana kaupan
pidetystä tuotannosta. Tuki on asteittain ale
nevaa.

100 000

Enimmäismäärä vuodessa kaikissa tapauksissa

600 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa yksivuotisten kas
vien osalta

900 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa erikoistuneiden mo
nivuotisten viljelmien osalta

450 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa maan muun käytön
osalta

200 (*)

Nautayksikköä (NY) kohti vuodessa sellaisten
paikallisten rotujen osalta, joiden kasvatus on
vaarassa loppua

600 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa yksivuotisten kas
vien osalta

900 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa erikoistuneiden mo
nivuotisten viljelmien osalta

450 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa maan muun käytön
osalta

500 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa aluksi enintään vii
den vuoden ajan

200 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa enintään

50 (**)

Hehtaaria kohti vuodessa vähintään vesipuite
direktiivin mukaisten tukien osalta

25

Hehtaaria kohti vuodessa vähintään tuensaa
jan keskimääräisen pinta-alan mukaan

250 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa enintään

450 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa enintään 32 artiklan
2 kohdassa määritellyillä vuoristoalueilla

500

NY:ä kohti

L 347/539
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Kohde

Enimmäismäärä
euroina tai
prosenttiosuus

34(3)

Metsätalouden ympäristö- ja ilmas
topalvelut ja metsien suojelu

37(5)

Sato-, eläin- ja kasvivakuutus

65 %

Vakuutusmaksusta

38(5)

Epäsuotuisia sääoloja, eläin- ja kas
vitauteja, tuholaisvahinkoja ja ympä
ristövahinkoja varten perustetut kes
kinäiset rahastot

65 %

Tukikelpoisista kustannuksista

39(5)

Tulojen vakauttamisväline

65 %

Tukikelpoisista kustannuksista

200 (*)

Hehtaaria kohti vuodessa

(1) Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraat
tien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1).
(*) Näitä määriä voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa korottaa ottaen huomioon maaseudun kehittämisohjelmissa perus
teltavat erityisolosuhteet.
(**) Tätä määrää voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa vähentää ottaen huomioon maaseudun kehittämisohjelmissa perus
teltavat erityisolosuhteet.
Huom.: Tuki-intensiteetit eivät rajoita unionin valtiontukisääntöjen soveltamista.
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LIITE III
ALUEIDEN,

JOILLA

ON

LUONNONOLOSUHTEISTA JOHTUVIA RAJOITTEITA,
KÄYTETTÄVÄT BIOFYYSISET PERUSTEET
MÄÄRITELMÄ

PERUSTE

MÄÄRITTELYSSÄ

KYNNYS

ILMASTO

Alhainen lämpötila (*)

Kuivuus

Kasvukauden pituus (vuorokausien määrä)
määriteltynä niiden vuorokausien lukumää
rän perusteella, joina vuorokauden keskiläm
pötila oli Kasvukauden pituus (vuorokausien
määrä) määriteltynä niiden vuorokausien lu
kumäärän perusteella, joina vuorokauden
keskilämpötila oli check; > 5 °C (LGPt5) TAI

≤ 180 vuorokautta

Kasvukauden tehoisa lämpösumma (astevuo
rokautta) määriteltynä > 5 °C olleiden vuoro
kausien keskilämpötilojen summan perus
teella

≤ 1 500 astevuorokautta

Vuotuisen sademäärän (P) ja vuotuisen suu
rimman mahdollisen haihtumisen (PET) väli
nen suhde

P/PET ≤ 0.5

ILMASTO JA MAAPERÄ
Liiallinen maaperän
kosteus

Vuorokausien lukumäärä kenttäkapasiteetissa
tai sen yläpuolella

≥ 230 vuorokautta

Alueet, jotka säilyvät kosteina huomattavan
osan vuotta

Märkä 80 cm:iin asti maanpinnasta yli 6 kuukau
den ajan tai märkä 40 cm:iin asti yli 11 kuukau
den ajan tai

MAAPERÄ

Maaperän rajallinen
läpäisykyky (*)

Huonosti tai erittäin huonosti läpäisevä maaperä
tai
Gleimaannoksen väri 40 cm:iin asti maanpinnas
ta
Saven, siltin, hiekan, eloperäisen aineksen
(painoprosentteina) ja karkean aineksen (tila
vuusprosentteina) suhteellinen runsaus

≥ 15 % pintamaasta on karkearakenteista, lohka
reiset kalliot, siirtolohkareet mukaan luettuina tai
rakenneluokka puolessa tai suuremmassa mää
rässä (kumulatiivisesti) 100 cm:n syvyistä maa
perän pintaa on hiekka, hiesupitoinen hiekka
määriteltynä seuraavasti:
siltti-% + (2 × savi-%) ≤ 30 % tai

Epäsuotuisa maaperän
rakenne ja kivisyys (*)

Pintamaarakenneluokka jäykkä savi
(≥ 60 % savea) tai
Eloperäinen maaperä (eloperäistä ainesta ≥ 30 %)
vähintään 40 cm:iin tai
Pintamaa sisältää 30 % tai enemmän savea ja
maa halkeilee 100 cm:n syvyydessä maan pinta
kerroksesta

Matala juurisyvyys

Syvyys (cm) maan pintakerroksesta yhtenäi
seen kallioon tai kovaan maakerrokseen

≤ 30 cm
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MÄÄRITELMÄ

KYNNYS

Suoloja, vaihtuvaa natriumia, maaperän lii
allinen happamuus

Suolapitoisuus: ≥ 4 desi-siemensiä metriä kohti
(dS/m) pintamaassa tai
Natriumpitoisuus: ≥ 6 vaihtuvan natriumin pro
senttiosuus (ESP) puolessa tai suuremmassa mää
rässä (kumulatiivisesti) 100 cm:n syvyistä maa
perän pintaa tai

Huonot kemialliset
ominaisuudet (*)

Maaperän happamuus: pH ≤ 5 (vedessä) pinta
maassa
PINNANMUODOSTUS
Kaltevuus

Korkeuden muutos planimetriseen etäisyy
teen nähden (%)

15 %

(*) Jäsenvaltioiden on tarkistettava tämän perusteen täyttyminen vain niiden kynnysten osalta, jotka ovat merkityksellisiä tietyn alueen
tilanteen kannalta.
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LIITE IV
OHJEELLINEN LUETTELO 7 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN TEMAATTISTEN ALAOHJELMIEN OSALTA
ERITYISEN TÄRKEISTÄ TOIMENPITEISTÄ JA TUKITOIMISTA
Nuoret viljelijät:
Yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille, jotka ryhtyvät ensimmäistä kertaa maatalousyrittäjiksi
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet
Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut
Yhteistyö
Maatalouden ulkopuoliseen toimintaan tehtävät investoinnit
Pientilat:
Yrityksen perustamistuki pientilojen kehittämiseksi
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät
Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet
Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut
Yhteistyö
Maatalouden ulkopuoliseen toimintaan tehtävät investoinnit
Tuottajaryhmien perustaminen
Leader-aloite
Vuoristoalueet:
Tuet alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita
Maatalouden ympäristötoimet
Yhteistyö
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen maaseutualueilla
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät
Peltometsätalousjärjestelmien käyttöönotto
Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet
Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut
Tuottajaryhmien perustaminen
Leader-aloite
Lyhyet toimitusketjut:
Yhteistyö
Tuottajaryhmien perustaminen
Leader-aloite
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät
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Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet
Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut
Naiset maaseutualueilla:
Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet
Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
Yhteistyö
Leader-aloite
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä biologinen monimuotoisuus:
Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet
Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
Luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien vahingoittamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen
ja aiheellisten ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto
Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen
Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet
Luonnonmukainen maatalous
Natura 2000 -tuet ja vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset tuet
Tuet alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita (biologinen monimuotoisuus)
Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien suojelu
Yhteistyö
Riskienhallinta

20.12.2013

20.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/545

LIITE V
MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT ENNAKKOEHDOT
1. PRIORITEETTEIHIN LIITTYVÄT ENNAKKOEHDOT
Maaseudun kehittämistä koskeva
EU:n prioriteetti / Yhteisiä
säännöksiä koskevan asetuksen
temaattinen tavoite

Maaseudun kehittämistä kos
keva prioriteetti 3: elintarvike
ketjun organisoitumisen edis
täminen mukaan lukien maa
taloustuotteiden jalostus ja
markkinointi, eläinten hyvin
vointi ja maatalouden riskien
hallinta

Ennakkoehto

Täyttymiskriteerit

3.1. Riskien ehkäiseminen ja riskien
hallinta: on laadittu katastrofien hal
lintaan tarkoitetut kansalliset tai alu
eelliset riskiarvioinnit, joissa otetaan
huomioon ilmastonmuutokseen so
peutuminen

— Käytössä on oltava kansallinen tai alu
eellinen riskinarviointi, johon kuuluvat
seuraavat tekijät:

Temaattinen tavoite 5: ilmas
tonmuutokseen sopeutumisen,
riskien ehkäisemisen ja riskien
hallinnan edistäminen

— Kuvaus riskinarvioinnissa käytettä
vistä menettelystä, metodologiasta,
menetelmistä ja muista kuin arka
luonteisista tiedoista sekä riskiin pe
rustuvista kriteereistä investoinnin
priorisoimiseksi;
— Kuvaus yhden riskin ja usean riskin
skenaarioista;
— Tarvittaessa otetaan huomioon kan
salliset strategiat ilmastonmuutok
seen sopeutumiseksi.

Maaseudun kehittämistä kos
keva prioriteetti 4: maa- ja
metsätalouteen liittyvien eko
systeemien ennallistaminen,
säilyttäminen ja parantaminen

4.1. Hyvä maatalous- ja ympäristö
kunto: vahvistetaan kansallisella tasolla
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 VI
osaston I luvussa tarkoitetut hyvää
maatalous- ja ympäristökuntoa koske
vat toimenpidevaatimukset

— hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa
koskevat toimenpidevaatimukset mää
ritellään kansallisessa lainsäädännössä ja
täsmennetään ohjelmissa;

Temaattinen tavoite 5: ilmas
tonmuutokseen sopeutumisen,
riskien ehkäisemisen ja riskien
hallinnan edistäminen

4.2. Lannoitteisiin ja kasvinsuojelu
aineisiin sovellettavat vähimmäisvaa
timukset: määritellään kansallisella ta
solla tämän asetuksen III osaston I lu
vun 28 artiklassa tarkoitetut lannoit
teisiin ja kasvinsuojeluaineisiin sovel
lettavat vähimmäisvaatimukset

— tämän asetuksen III osaston I luvussa
tarkoitetut lannoitteisiin ja kasvinsuoje
luaineisiin sovellettavat vähimmäisvaa
timukset täsmennetään ohjelmissa;

Temaattinen tavoite 6: ympä
ristön suojeleminen ja resurs
sitehokkuuden parantaminen

4.3. Muut asiaa koskevat kansalliset
toimenpidevaatimukset: määritellään
asiaa koskevat pakolliset kansalliset
toimenpidevaatimukset tämän asetuk
sen III osaston I luvun 28 artiklan so
veltamiseksi

— asiaa koskevat pakolliset kansalliset toi
menpidevaatimukset täsmennetään oh
jelmissa;

Maaseudun kehittämistä kos
keva prioriteetti 5: resurssien
tehokkaan käytön edistäminen
sekä vähähiiliseen ja ilmaston
kannalta joustavaan talouteen
siirtymisen tukeminen maa
talous-, elintarvike- ja metsä
sektoreilla

5.1. Energiatehokkuus: On toteutettu
toimia energian loppukäytön tehok
kuuden lisäämiseksi kustannustehok
kaasti ja kustannustehokkaiden ener
giatehokkuuteen suunnattujen inves
tointien edistämiseksi rakennettaessa
tai uusittaessa rakennuksia.

— Näitä toimia ovat seuraavat:

Temaattinen tavoite 4: vähä
hiiliseen talouteen siirtymisen
tukeminen kaikilla sektoreilla
Temaattinen tavoite 6: Ympä
ristön säilyttäminen ja suojele
minen ja resurssien tehokkaan
käytön edistäminen

— Toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että noudatetaan Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivin
2010/31/EU (1) 3, 4 ja 5 artiklassa
säädettyjä rakennusten energiatehok
kuuteen liittyviä vähimmäisvaa
timuksia.
— Tarvittavat toimenpiteet rakennusten
energiatehokkuuden sertifiointijärjes
telmän perustamiseksi direktiivin
2010/31/EU 11 artiklan mukaisesti.
— Toimenpiteet
energiatehokkuutta
koskevan strategisen suunnittelun
varmistamiseksi Euroopan parlamen
tin
ja
neuvoston
direktiivin
2012/27/EU (2) 3 artiklan mukaisesti.
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— Energian loppukäytön tehokkuudesta
ja energiapalveluista annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direk
tiivin 2006/32/EY (3) 13 artiklan
mukaiset toimenpiteet sen varmista
miseksi, että loppukäyttäjille tarjo
taan käyttäjäkohtaiset mittarit, sikäli
kuin se on teknisesti mahdollista, ta
loudellisesti järkevää ja oikeassa suh
teessa mahdollisiin energiansäästöi
hin.
5.2. Vesihuolto: Seuraavien olemas
saolo: a) veden hinnoittelupolitiikka,
joka tarjoaa käyttäjille riittävät kan
nustimet vesivarojen tehokkaaseen
käyttämiseen ja b) veden käytön eri
sektorit osallistuvat riittävästi vesipal
veluista aiheutuvien kustannusten kat
tamiseen osuudella, joka on määritetty
hyväksytyssä, ohjelmien tukemia in
vestointeja koskevassa vesipiirin hoito
suunnitelmassa.

— Maaseuturahaston tukemilla sektoreilla
jäsenvaltio on varmistanut, että veden
käytön eri sektorit osallistuvat riittävästi
vesipalveluista aiheutuvien kustannusten
kattamiseen vesipuitedirektiivin 9 artik
lan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakoh
dan mukaisesti ottaen tarvittaessa huo
mioon kustannusten kattamisen sosiaa
liset, ympäristöön kohdistuvat ja talou
delliset vaikutukset samoin kuin kysei
sen alueen tai alueiden maantieteelliset
olot ja ilmasto-olot.

5.3. Uusiutuva energia: On toteutettu
toimia uusiutuvien energialähteiden
tuotannon ja jakelun edistämiseksi (4)

— On otettu käyttöön läpinäkyviä tukijär
jestelmiä, verkkoon pääsyä tai taattua
pääsyä ja toimituksia koskevat prioritee
tit sekä julkaistut, vakioidut säännöt tek
nisistä mukautuksista johtuvien kustan
nusten kantamiselle ja jakamiselle direk
tiivin 2009/28/EY 14 artiklan 1 kohdan
ja 16 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.
— Jäsenvaltio on hyväksynyt kansallisen
uusiutuvaa energiaa koskevan toiminta
suunnitelman direktiivin 2009/28/EY
4 artiklan mukaisesti.

Maaseudun kehittämistä kos
keva prioriteetti 6: sosiaalisen
osallisuuden, köyhyyden vä
hentämisen ja taloudellisen
kehityksen edistäminen maa
seutualueilla
Temaattinen tavoite 2: tietoja viestintäteknologian saa
vutettavuuden, käytön ja laa
dun parantaminen (laajakais
taa koskeva tavoite)

6. Seuraavan sukupolven verkon
(NGN) infrastruktuuri: On laadittu sel
laiset kansalliset tai alueelliset seuraa
van sukupolven liityntäverkkoja kos
kevat suunnitelmat, joissa otetaan
huomioon alueelliset toimet nopeita
internet-liittymiä koskevien unionin
tavoitteiden saavuttamiseksi, kohden
netaan toimet alueille, joilla markkinat
eivät kykene tarjoamaan avointa inf
rastruktuuria kohtuullisin kustannuk
sin ja laadukkaasti kilpailua ja valtion
tukia koskevien unionin sääntöjen
mukaisesti ja huolehditaan siitä, että
palvelut ovat muita heikommassa ase
massa olevien ryhmien saatavilla.

— Käytössä on seuraavan sukupolven verk
koja koskeva kansallinen tai alueellinen
suunnitelma, johon sisältyy:
— taloudelliseen analyysiin perustuva
infrastruktuuri-investointisuunnitel
ma, jossa otetaan huomioon olemas
sa olevat yksityiset ja julkiset infrast
ruktuurit ja suunnitellut investoinnit;
— kestäviä investointimalleja, joilla lisä
tään kilpailua ja varmistetaan avoin
ten, kohtuuhintaisten, laadukkaiden
ja tulevaisuuden vaatimukset huomi
oon ottavien infrastruktuurien ja pal
velujen saatavilla olo;
— toimenpiteitä yksityisten investointi
en lisäämiseksi.
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