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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ja 
eelarvekontrollikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 253 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(253 a)Põllumajandusturud peaksid 
olema läbipaistvad ja hindu käsitlev teave
peaks olema kõikidele osalejatele 
kättesaadav ja kasulik. Liidu roll hõlmab 
liidu turgude läbipaistvuse hõlbustamist. 
Seetõttu peaks järgmine ühise 
põllumajanduspoliitika reform 
suurendama turu läbipaistvust iga sektori 
jaoks loodud põllumajandustoodete 
hindade vaatluse keskuste kaudu, mis 
töötaksid välja põllumajandusturgude 
dünaamilise analüüsi segmentide kaupa, 
kaasates ka majandustegevuses osalejad, 
ning teeksid regulaarselt kättesaadavaks 
asjakohased andmed ja prognoosid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 253 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(253 b)Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 42 ja artikli 43 lõikele 2 
on ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärgid kõikide liidu 
konkurentsieeskirjade suhtes ülimuslikud.

Muudatusettepanek3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui eelarvet täidetakse koostöös 
liikmesriikidega, järgivad komisjon ja 
liikmesriigid usaldusväärse 
finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet ning 
tagavad Euroopa Liidu tegevuse nähtavuse. 
Sel eesmärgil täidavad komisjon ja 
liikmesriigid oma vastavat kontrolli- ja 
auditeerimiskohustust ning võtavad endale 
sellest tuleneva käesolevas määruses 
sätestatud vastutuse. Valdkondlikes 
eeskirjades kehtestatakse täiendavad sätted.

1. Kui eelarvet täidetakse koostöös 
liikmesriikidega, järgivad komisjon ja 
liikmesriigid usaldusväärse 
finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet ning 
tagavad Euroopa Liidu tegevuse nähtavuse. 
Sel eesmärgil täidavad komisjon ja 
liikmesriigid oma vastavat kontrolli- ja 
auditeerimiskohustust ning võtavad endale 
sellest tuleneva käesolevas määruses 
sätestatud vastutuse. Valdkondlikes 
eeskirjades kehtestatakse täiendavad sätted. 
Valdkondlike eeskirjadega nähakse ette 
raamistik, millega tagatakse 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete kohaldamine. 
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimist 
parandatakse minimaalsete nõuete 
kehtestamise ja paindlikkuse 
suurendamise kaudu ning võimaldades 
liikmesriikidel kasutada oma 
kaalutlusõigust ja ise vastutada. 
Liikmesriigid sätestavad 
rahastamismenetluste üksikasjad 
kooskõlas käesolevas määruses 
kehtestatud raamistikuga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teostab oma riskianalüüsi raames 
ja valdkondlike eeskirjade kohaselt 
järelevalvet liikmesriikides kehtestatud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide üle. 
Komisjon järgib oma auditeerimistöös 
proportsionaalsuse põhimõtet ja võtab 
arvesse valdkondlike eeskirjade kohaselt 
hinnatud riski taset.

Komisjon teostab oma riskianalüüsi raames 
ja valdkondlike eeskirjade kohaselt 
järelevalvet liikmesriikides kehtestatud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide üle. 
Komisjon järgib oma auditeerimistöös 
proportsionaalsuse põhimõtet ja võtab 
arvesse valdkondlike eeskirjade kohaselt 
hinnatud riski taset. Aktsepteeritava riski 
olulisuse piirmäär on 4 %.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) „noor põllumajandustootja“ –
taotluse esitamise hetkel kuni 40 aasta 
vanune, vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega isik, kes asub esimest korda 
tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina, üksi või koos teiste 
põllumajandustootjatega;“

n) „noor põllumajandustootja“ –
taotluse esitamise hetkel kuni 40 aasta 
vanune, vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega isik, kes asub esimest korda 
tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina, üksi või koos teiste 
põllumajandustootjatega mis tahes 
õiguslikus vormis. Asjaomane isik 
tuvastatakse aktsionäride hulka lisamisel 
ühingulise põllumajandusettevõtte 
omanikuna. Sellisel juhul ei ületa mis 
tahes abi osakaal tema ettevõttes 
osalemise protsendimäära.

Erandina esimesest lõikest ja 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid kohaldada käesoleva 
punkti sätteid noorte 
põllumajandustootjate suhtes, kes ei ole 
taotluse esitamise ajal üle 40 aasta vanad 
ja kellel on piisavad kutseoskused ja 
pädevus, isegi kui nad töötavad juba 
sõltumatult põllumajanduslikus 
majapidamises selle juhina. Kui nad ei ole 
saanud noortele põllumajandustootjatele 
ÜPP programmis aastateks 2006–2013 või 
praeguses ÜPP programmis aastateks 
2013–2020 ette nähtud eritoetust, peaks 
toetus jätkuma kuni viis aastat;

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s) „tegevuse alustamise kuupäev“ – s) „tegevuse alustamise kuupäev“ –
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kuupäev, kui tegevust alustatakse taotleja 
võetava(te) meetme(te) kujul.

kuupäev, mil taotleja sooritab või viib 
lõpule toimingu(d), mis on seotud punktis 
n osutatud tegevuse alustamisega.

Muudatusettepanek7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Artikli 11 punkt a asendatakse 
järgmisega:

„a) komisjon otsustab 
rakendusaktidega selliste programmi 
muutmise taotluste üle, millega tahetakse 
muuta ühte või mitut järgnevalt 
nimetatutest:

„a) komisjon otsustab 
rakendusaktidega selliste programmi 
muutmise taotluste üle, millega tahetakse 
suurendada EAFRD osaluse määra ühe või 
mitme meetme puhul.“

i) programmi strateegiat, tehes 
rohkem kui 50 %-lise muudatuse 
sihtvaldkonna kvantifitseeritud 
eesmärgis;

ii) EAFRD osaluse määra ühe või 
mitme meetme puhul;

iii) liidu osaluse kogusummat või selle 
aastast jaotust programmi tasandil;“

(Komisjoni ettepaneku artikli 267 esimeses lõigus ei ole punkti 3. Punktis 2 on alusakti tekst 
valesti nummerdatud punktiga 3. See tähendab, et selle lõigu järgmised punktid on samuti 

valesti nummerdatud.)

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 14 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b. Artikli 14 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

„4. Käesoleva meetme kohased „4. Käesoleva meetme kohased 
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rahastamiskõlblikud kulud hõlmavad 
teadmussiirde ja teavituse korraldamise ja 
osutamise kulusid. Esitlusprojektide puhul 
võib toetus hõlmata ka vastavaid 
investeerimiskulusid. Rahastamiskõlblikud 
on ka osalejate reisi- ja majutuskulud, 
päevarahad ning ka põllumajandustootjate 
asendamisega seotud kulud. Kõik 
käesolevas lõikes nimetatud kulud 
hüvitatakse toetusesaajale.“

rahastamiskõlblikud kulud hõlmavad 
teadmussiirde ja teavituse korraldamise ja 
osutamise kulusid. Esitluse tulemusena 
paigaldatud taristut võib kasutada, kui 
tegevus on lõpetatud. Esitlusprojektide 
puhul võib toetus hõlmata ka vastavaid 
investeerimiskulusid. Rahastamiskõlblikud 
on ka osalejate reisi- ja majutuskulud, 
päevarahad ning ka põllumajandustootjate 
asendamisega seotud kulud. Kõik 
käesolevas lõikes nimetatud kulud 
hüvitatakse toetusesaajale.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 15 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 c. Artikli 15 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

„2. Lõike 1 punktides a ja c sätestatud 
toetuse saaja on nõustamis- või 
koolitusteenuse osutaja. Lõike 1 punkti b 
kohast toetust antakse sellisele asutusele 
või isikule, kes valiti välja selleks, luua 
põllumajandusettevõtte juhtimis-, asendus-
ja nõustamisteenuseid või 
metsandusalaseid nõustamisteenuseid.“

„2. Lõike 1 punktides a ja c sätestatud 
toetuse saaja on kas nõustamis- või 
koolitusteenuse osutaja või teenuseosutaja 
valimise eest vastutav avaliku sektori 
asutus. Lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse sellisele asutusele või isikule, kes 
valiti välja selleks, et luua 
põllumajandusettevõtte juhtimis-, asendus-
ja nõustamisteenuseid või 
metsandusalaseid nõustamisteenuseid.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET. 
Komisjoni ettepaneku artikli 267 esimeses lõigus ei ole punkti 3. Punktis 2 on alusakti tekst 
valesti nummerdatud punktiga 3. See tähendab, et selle lõigu järgmised punktid on samuti 

valesti nummerdatud.)

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET
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Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 d. Artikli 15 lõike 3 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„Asutustel ja isikutel, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad olema 
piisavad ressursid järjepidevalt koolitatud 
ja kvalifitseeritud personali ning nende 
poolt osutatavate nõustamisteenuste 
valdkonnas nõustamiskogemuse ja 
usaldusväärsuse näol. Käesoleva meetme 
toetusesaajad valitakse 
pakkumismenetluses. Valikumenetlust 
reguleerib riigihankeid käsitlev õigus ja 
see on avatud nii avalik-õiguslikele kui ka 
eraõiguslikele isikutele. Valikumenetlus 
peab olema objektiivne ja sellest jäetakse 
kõrvale kandidaadid, kellel on huvide 
konflikt.“

„Asutustel ja isikutel, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad olema 
piisavad ressursid järjepidevalt koolitatud 
ja kvalifitseeritud personali ning nende 
poolt osutatavate nõustamisteenuste 
valdkonnas nõustamiskogemuse ja 
usaldusväärsuse näol. Käesoleva meetme 
teenuseosutajad valitakse 
valikumenetluses, mis on avatud nii 
avalik-õiguslikele kui ka eraõiguslikele 
isikutele. Valikumenetlus peab olema 
objektiivne ja sellest jäetakse kõrvale 
kandidaadid, kellel on huvide konflikt.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET. 
Komisjoni ettepaneku artikli 267 esimeses lõigus ei ole punkti 3. Punktis 2 on alusakti tekst 
valesti nummerdatud punktiga 3. See tähendab, et selle lõigu järgmised punktid on samuti 

valesti nummerdatud.)

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 2 e (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 e. Artikli 16 lõike 1 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

„1. Käesoleva meetme kohane toetus 
hõlmab põllumajandustootjate ja 
põllumajandustootjate rühmade liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:“

„1. Käesoleva meetme kohane toetus 
hõlmab põllumajandustootjate ja 
põllumajandustootjate rühmade liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega või 
põllumajandustootjate või 
põllumajandustootjate rühmade osalemist 
viie eelneva aasta vältel järgmistes 
kavades ja süsteemides:“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET. 
Komisjoni ettepaneku artikli 267 esimeses lõigus ei ole punkti 3. Punktis 2 on alusakti tekst 
valesti nummerdatud punktiga 3. See tähendab, et selle lõigu järgmised punktid on samuti 

valesti nummerdatud.)

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 2 f (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 f. Artikli 16 lõikesse 3 lisatakse 
esimese lõigu järele järgmine lõik:

„Esialgse osalemise korral enne toetuse 
taotlemist lõike 1 kohaselt vähendatakse 
viie aasta pikkust maksimaalset kestust 
aastate arvu võrra, mis on möödunud 
kvaliteedikavas esialgse osalemise ja 
toetuse taotlemise vahel.“

(Komisjoni ettepaneku artikli 267 esimeses lõigus ei ole punkti 3. Punktis 2 on alusakti tekst 
valesti nummerdatud punktiga 3. See tähendab, et selle lõigu järgmised punktid on samuti 

valesti nummerdatud.)

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla, välja arvatud kalandustoodete 
töötlemise, turustamise ja/või 
tootearendusega; tootmisprotsessi väljund 
võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata 
toode; kui toetust antakse 
rahastamisvahendite vormis, võib sisend 
olla ka toode, mida ELi toimimise lepingu 
I lisa ei hõlma, tingimusel et investeering 
aitab saavutada üht või mitut maaelu 

b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla, välja arvatud kalandustoodete 
töötlemise, turustamise ja/või 
tootearendusega; tootmisprotsessi väljund 
võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata 
toode;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET
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arengut käsitlevat liidu prioriteeti;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 17 – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklisse 17 lisatakse järgmine 
lõige:

„2a. Lõike 1 punktide a, b, c ja d kohast 
toetust, mille puhul kohaldamine langeb 
alla minimaalse assigneeringute määra 
(25 %), ei kiideta heaks.“

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohase toetuse 
taotlus esitatakse 24 kuu jooksul alates
tegevuse alustamise kuupäevast.

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohase toetuse 
taotlus esitatakse hiljemalt 24 kuud pärast
tegevuse alustamise kuupäeva.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks ülemise 
ja alumise lävendi toetusesaaja kohta, 
mille alusel võimaldatakse juurdepääsu 
lõike 1 punkti a alapunktide i ja iii 
kohasele toetusele. Lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohase toetuse alumine lävend 

Liikmesriigid määravad kindlaks ülemise 
ja alumise lävendi, mille alusel 
võimaldatakse juurdepääsu lõike 1 punkti a 
alapunktide i ja iii kohasele toetusele. 
Lõike 1 punkti a alapunkti i kohase toetuse 
alumine lävend on kõrgem kui lõike 1 
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on kõrgem kui lõike 1 punkti a alapunkti iii 
kohane ülemine lävend. Toetust võivad 
saada üksnes põllumajanduslikud 
majapidamised, mis vastavad mikro- ja 
väikeettevõtjate määratlusele.

punkti a alapunkti iii kohane ülemine 
lävend. Toetust võivad saada üksnes 
põllumajanduslikud majapidamised, mis 
vastavad mikro- ja väikeettevõtjate 
määratlusele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse vähemalt kahes osas. Osade 
summa võib järk-järgult väheneda. Lõike 1 
punkti a alapunktide i ja ii kohase toetuse 
viimase osa maksmise tingimuseks on 
äriplaani nõuetekohane elluviimine.

5. Lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse vähemalt kahes osas. Osade 
summa võib järk-järgult väheneda. Lõike 1 
punkti a alapunktide i ja ii kohase toetuse 
viimase osa maksmise tingimuseks on 
äriplaani nõuetekohane elluviimine ja see 
makstakse välja igal juhul ühe aasta 
jooksul pärast äriplaani täielikku 
elluviimist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 23 – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 a. Artikli 23 pealkiri asendatakse 
järgmisega:

„Agrometsandussüsteemide loomine“ „Agrometsandussüsteemide loomine, 
uuendamine või rekonstrueerimine“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20150523&qid=1489594815838&from=ET)

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 b (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 23 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 b. Artikli 23 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Artikli 21 lõike 1 punkti b kohast 
toetust antakse eraõiguslikest isikutest maa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele ning see hõlmab istutamiskulude
hüvitamist ja iga-aastast hektaripõhist 
toetust, et hüvitada hoolduskulud 
maksimaalselt viie aasta jooksul.

„1. Artikli 21 lõike 1 punkti b kohast 
toetust antakse eraõiguslikest isikutest maa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele ning see hõlmab istutamis-, 
uuendamis- ja/või 
rekonstrueerimiskulude hüvitamist ja iga-
aastast hektaripõhist toetust, et hüvitada 
hoolduskulud maksimaalselt viie aasta 
jooksul.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20150523&qid=1489594815838&from=ET)

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 c (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 27 – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 c. Artikli 27 pealkiri asendatakse 
järgmisega:

„Tootjarühmade ja -organisatsioonide
loomine“

„Tootjarühmade, tootjaorganisatsioonide
ja läbirääkimisorganisatsioonide loomine“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 d (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 d. Artikli 27 lõike 1 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

„1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade ja -organisatsioonide
loomist põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:“

„1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade, tootjaorganisatsioonide ja 
läbirääkimisorganisatsioonide loomist 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
selleks, et:“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 e (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 27 – lõige 1 – punkt d

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 e. Artikli 27 lõike 1 punkt d 
asendatakse järgmisega:

„d) edendada tootjarühmade ja -
organisatsioonide muid tegevusi, nagu äri-
ja turustusoskuste arendamine ning 
uuendusprotsesside korraldamine ja 
lihtsustamine.“

„d) edendada tootjarühmade, 
tootjaorganisatsioonide ja 
läbirääkimisorganisatsioonide muid 
tegevusi, nagu äri- ja turustusoskuste 
arendamine ning uuendusprotsesside 
korraldamine ja lihtsustamine.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 f (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 27 – lõige 2 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 f. Artikli 27 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„Toetust antakse tootjarühmadele ja - „Toetust antakse tootjarühmadele, 
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organisatsioonidele, keda liikmesriigi 
pädev asutus on esitatud äriplaani alusel 
ametlikult tunnustanud. Toetust antakse 
üksnes tootjarühmadele ja -
organisatsioonidele, kes on VKEd.“

tootjaorganisatsioonidele ja 
läbirääkimisorganisatsioonidele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on esitatud 
äriplaani alusel ametlikult tunnustanud. 
Toetust antakse üksnes tootjarühmadele, 
tootjaorganisatsioonidele ja 
läbirääkimisorganisatsioonidele, kes on 
VKEd.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 g (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 27 – lõige 2 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 g. Artikli 27 lõike 2 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid kontrollivad, et viie aasta 
möödumisel tootjarühma või -
organisatsiooni tunnustamisest on 
äriplaani eesmärgid saavutatud.“

„Liikmesriigid kontrollivad, et viie aasta 
möödumisel tootjarühma, 
tootjaorganisatsiooni või 
läbirääkimisorganisatsiooni
tunnustamisest on äriplaani eesmärgid 
saavutatud.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 h (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 h. Artikli 27 lõike 3 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

„Esimesel aastal võivad liikmesriigid 
maksta tootjarühmadele või -
organisatsioonidele toetust, mille 
arvutamisel on aluseks võetud nende 

„Esimesel aastal võivad liikmesriigid 
maksta tootjarühmadele, 
tootjaorganisatsioonidele ja 
läbirääkimisorganisatsioonidele toetust, 
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liikmete poolt rühma või -
organisatsiooniga liitumisele eelnenud 
kolme aasta jooksul turustatud toodangu 
keskmine aastane väärtus. 
Metsandussektori tootjarühmade ja -
organisatsioonide puhul arvutatakse toetus 
tootjarühma või -organisatsiooni liikmete 
poolt tunnustamisele eelnenud viimase viie 
aasta jooksul turustatud toodangu keskmise 
alusel, jättes välja kõige kõrgema ja kõige 
madalama näitaja.“

mille arvutamisel on aluseks võetud nende 
liikmete poolt rühma või -
organisatsiooniga liitumisele eelnenud 
kolme aasta jooksul turustatud toodangu 
keskmine aastane väärtus. 
Metsandussektori tootjarühmade, 
tootjaorganisatsioonide ja 
läbirääkimisorganisatsioonide puhul 
arvutatakse toetus tootjarühma või -
organisatsiooni liikmete poolt 
tunnustamisele eelnenud viimase viie aasta 
jooksul turustatud toodangu keskmise 
alusel, jättes välja kõige kõrgema ja kõige 
madalama näitaja.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 i (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 27 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 i. Artikli 27 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

„5. Liikmesriigid võivad jätkata 
tootjarühmade tegevuse alustamise 
toetamist isegi pärast seda, kui neid on 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidena 
määruses (EL) nr 1308/2013 (24) 
sätestatud tingimustel.“

„5. Liikmesriigid võivad jätkata 
tootjarühmade tegevuse alustamise 
toetamist isegi pärast seda, kui neid on 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidena või 
läbirääkimisorganisatsioonidena 
määruses (EL) nr 1308/2013 (1) sätestatud 
tingimustel.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 j (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 9

Kehtiv tekst Muudatusettepanek
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6 j. Artikli 28 lõige 9 asendatakse 
järgmisega:

„9. Toetust võib anda põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamiseks ja 
säästvaks kasutamiseks ning arendamiseks 
tehtavate tegevuste jaoks, mis ei kuulu 
lõigete 1–8 reguleerimisalasse. Selliseid 
kohustusi võivad täita muud kui lõikes 2 
osutatud toetusesaajad.“

„9. Toetust võib anda põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamiseks ja 
säästvaks kasutamiseks ning arendamiseks 
tehtavate tegevuste jaoks, mis ei kuulu 
lõigete 1–8 reguleerimisalasse. Kõnealune 
toetus ei või piirduda kohalike 
ressurssidega. Selliseid kohustusi võivad 
täita muud kui lõikes 2 osutatud 
toetusesaajad.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 k (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 k. Artikli 29 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse põllumajandusmaa hektari kohta 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
vabatahtlikult lähevad üle määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavadele 
ja meetoditele või jätkavad nendega ning 
kes on aktiivsed põllumajandustootjad 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 9
tähenduses.“

„1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse põllumajandusmaa hektari kohta ja 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ka 
loomühiku kohta põllumajandustootjatele 
või põllumajandustootjate rühmadele, kes 
vabatahtlikult lähevad üle määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavadele 
ja meetoditele või jätkavad nendega ning 
kes on aktiivsed põllumajandustootjad 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 9 
tähenduses.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 6 l (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 l. Artikli 31 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine lõik:

„Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
täiendavaid objektiivseid ja 
mittediskrimineerivaid kriteeriume alates 
2018. aastast. Nad teatavad sellisest 
otsusest komisjonile enne 1. jaanuari 
2018.“

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt -i (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-i) Artikli 36 lõike 1 punkt a 
asendatakse järgmisega:

„a) rahalist osalust 
põllumajandustootjatele saagi, loomade ja 
taimede kindlustamises ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest, kahjurite levikust või 
keskkonnajuhtumist tuleneva 
majandusliku kahju vastu;“

„a) rahalist osalust häid 
põllumajandustavu kohaldavatele 
põllumajandustootjatele saagi, loomade ja 
taimede kindlustamises ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest, kahjurite levikust, 
keskkonnajuhtumist või turuga seotud 
ohust tuleneva majandusliku kahju vastu
või sissetulekute kõikumiste 
tasandamiseks;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt ii
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sissetuleku stabiliseerimise 
vahendit, mida antakse ühisfondidele 

d) sektoripõhist sissetuleku 
stabiliseerimise vahendit, mida antakse 
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rahalise osalusena, et tagada hüvitamine 
teatava sektori põllumajandustootjatele 
sissetuleku järsu vähenemise eest.;

ühisfondidele rahalise osalusena, et tagada 
hüvitamine teatava sektori 
põllumajandustootjatele sissetuleku järsu 
vähenemise eest.;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõike 5 teine lõik jäetakse välja. välja jäetud

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7 a. Artikli 37 lõike 1 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

„1. Artikli 36 lõike 1 punkti a kohast 
toetust antakse üksnes selliste 
kindlustuslepingute puhul, millega on 
hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille 
on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused või looma- või 
taimehaigus või kahjurite levik või 
keskkonnajuhtum, või direktiivi 
2000/29/EÜ kohaselt vastu võetud meede 
taimehaiguse või kahjuripuhangu 
likvideerimiseks või selle leviku 
piiramiseks, mille tõttu on kahjustunud 
rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Põllumajandustootja aastatoodangu 

„1. Artikli 36 lõike 1 punkti a kohast 
toetust antakse üksnes selliste 
kindlustuslepingute puhul, millega on 
hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille 
on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused või looma- või 
taimehaigus või kahjurite levik või 
keskkonnajuhtum, või direktiivi 
2000/29/EÜ kohaselt vastu võetud meede 
taimehaiguse või kahjuripuhangu 
likvideerimiseks või selle leviku 
piiramiseks, mille tõttu on kahjustunud 
rohkem kui 20 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Põllumajandustootja aastatoodangu 
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arvutamiseks võib kasutada indekseid. 
Kasutatud arvutusmeetod võimaldab 
kindlaks määrata üksikpõllumajandustootja 
tegeliku kahju kõnealusel aastal.“

arvutamiseks võib kasutada indekseid. 
Kasutatud arvutusmeetod võimaldab 
kindlaks määrata üksikpõllumajandustootja 
tegeliku kahju kõnealusel aastal.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 7 b (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Artikli 37 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt:

„b a) majanduslikke indekseid 
(tootmistase ja hinnad).“

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 7 c (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 38 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 c. Artikli 38 lõike 3 esimesse lõiku 
lisatakse järgmine punkt:

„b a) fondi tehtavate iga-aastaste 
maksete täiendamine.“

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 7 d (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 38 – lõige 3 – lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 d. Artikli 38 lõikesse 3 lisatakse 
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esimese lõigu järele järgmine lõik:

„Esimese lõigu punktide b ja b a kohased 
rahalised osalused võivad olla 
kumulatiivsed või üksteist välistavad, 
tingimusel et osaluse kogusumma on 
piiratud II lisas sätestatud toetuse 
maksimummääraga.“

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 7 e (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 38 – lõige 3 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7 e. Artikli 38 lõike 3 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

Artikli 36 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse üksnes sellise kahju hüvitamiseks, 
mille on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused, looma- või 
taimehaigus, kahjurite levik, või direktiivi 
2000/29/EÜ kohaselt vastu võetud meetme 
puhul taimehaiguse või kahjuripuhangu või 
keskkonnajuhtumi likvideerimiseks või 
selle leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Põllumajandustootja aastatoodangu 
arvutamiseks võib kasutada indekseid. 
Kasutatud arvutusmeetod võimaldab 
kindlaks määrata üksikpõllumajandustootja 
tegeliku kahju kõnealusel aastal.“

Artikli 36 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse üksnes sellise kahju hüvitamiseks, 
mille on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused, looma- või 
taimehaigus, kahjurite levik, või direktiivi 
2000/29/EÜ kohaselt vastu võetud meetme 
puhul taimehaiguse või kahjuripuhangu või 
keskkonnajuhtumi likvideerimiseks või 
selle leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 20 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Põllumajandustootja aastatoodangu 
arvutamiseks võib kasutada indekseid. 
Kasutatud arvutusmeetod võimaldab 
kindlaks määrata üksikpõllumajandustootja 
tegeliku kahju kõnealusel aastal.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)
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Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 39 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

a a) artikli 39 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Artikli 36 lõike 1 punkti c kohast 
toetust antakse üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 % 
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 36 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondist 
põllumajandustootjatele makstava 
toetusega võib hüvitada vähem kui 70 % 
saamata jäänud tulust sel aastal, mil 
põllumajandustootjal tekib õigus saada 
sellist toetust.“

„1. Artikli 36 lõike 1 punkti c kohast 
toetust antakse üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 20 % 
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 36 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondist 
põllumajandustootjatele makstava 
toetusega võib hüvitada vähem kui 70 % 
saamata jäänud tulust sel aastal, mil 
põllumajandustootjal tekib õigus saada 
sellist toetust. Põllumajandustootja aasta 
jooksul saamata jäänud tulu arvutamiseks 
võib kasutada indekseid.“

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=20338&locale=en#st
v!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96891)

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Artikli 39 lõikesse 4 lisatakse 
järgmine punkt:

„b a) fondi tehtavate iga-aastaste maksete 
täiendamine.“
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 39a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 36 lõike 1 punkti d kohast 
toetust antakse üksnes nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 20 % 
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 36 lõike 1 punkti d tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondist 
põllumajandustootjatele makstava 
toetusega võib hüvitada vähem kui 70 % 
saamata jäänud tulust sel aastal, mil 
põllumajandustootjal tekib õigus saada 
sellist toetust.

1. Artikli 36 lõike 1 punkti d kohast 
toetust antakse üksnes nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel ja kui sissetulek, mis 
on seotud konkreetse tootmisega, mille 
jaoks on loodud sissetuleku 
stabiliseerimise vahend, langeb rohkem 
kui 20 % üksikpõllumajandustootja 
keskmisest aastasissetulekust, mis on selle 
konkreetse tootmise eest saadud kolme 
eelneva aasta jooksul, või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta 
keskmisest, välja arvatud kõige kõrgem ja 
kõige madalam näitaja. Artikli 36 lõike 1 
punkti d tähenduses moodustab sissetuleku 
tulude summa, mille põllumajandustootja 
saab selle konkreetse tootmise eest turult, 
sealhulgas mis tahes vormis riiklik toetus, 
millest on maha arvatud selle konkreetse 
tootmisega seotud tootmiskulud. 
Ühisfondist põllumajandustootjatele 
makstava toetusega võib hüvitada vähem 
kui 70 % saamata jäänud tulust sel aastal, 
mil põllumajandustootjal tekib õigus saada 
sellist toetust. Põllumajandustootja aasta 
jooksul saamata jäänud tulu arvutamiseks 
võib kasutada indekseid. Indeksi 
arvutamiseks kasutatud meetod võimaldab 
õiglaselt hinnata konkreetse sektori 
üksikpõllumajandustootja tegelikku 
sissetuleku kaotust kõnealusel aastal.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1035/2013
Artikkel 45 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käibekapital, mis täiendab uut 
investeeringut, mis saab EAFRD toetust
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 37 
kohaselt loodud rahastamisvahendi kaudu
ja on selle investeeringuga seotud, võib 
olla rahastamiskõlblik kulu. Kõnealused 
rahastamiskõlblikud kulud ei või ületada 
30 % investeeringu rahastamiskõlblike 
kulude kogusummast. Vastavat taotlust 
tuleb nõuetekohaselt põhjendada.

5. Kui toetust antakse määruse (EL) 
nr 1303/2013 artikli 37 kohaselt loodud 
rahastamisvahendi kaudu, võib
käibekapital olla rahastamiskõlblik kulu. 
Kõnealused rahastamiskõlblikud kulud ei 
või ületada 200 000 eurot või 30 % 
investeeringu rahastamiskõlblike kulude 
kogusummast, olenevalt sellest, kumb on 
suurem.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 45 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Artiklisse 45 lisatakse järgmine 
lõige:

„7 a. Koostöös liikmesriikidega täidetava 
eelarve raames rakendatavate 
rahastamisvahendite puhul järgitakse 
kõrgeid läbipaistvuse, vastutuse ja 
demokraatliku kontrolli standardeid.“

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 58 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12 a. Artikli 58 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Ilma et see piiraks käesoleva artikli 
lõigete 5, 6 ja 7 kohaldamist, on käesoleva 
määruse alusel maaelu arengule 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020 ette nähtud liidu toetuse 

„1. Ilma et see piiraks käesoleva artikli 
lõigete 5, 6 ja 7 kohaldamist, on käesoleva 
määruse alusel maaelu arengule 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020 ette nähtud liidu toetuse 
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kogusumma 84 936 miljonit eurot 2011. 
aasta hindades, kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2014–2020.“

kogusumma 84 936 miljonit eurot 2011. 
aasta hindades, kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2014–2020.
Ilma et see piiraks maaelu arengule ette 
nähtud liidu toetuse kogusumma uuesti 
määramist, kehtivad praegused maaelu 
arengu programmid, mis on heaks 
kiidetud artikli 10 lõike 2 kohaselt, kuni 
2024. aastani või uue reformi 
vastuvõtmiseni.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 60 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõige 1 asendatakse järgmisega: välja jäetud

1. Erandina määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 65 lõikest 9 võib selliste 
erakorraliste meetmete puhul, mille 
võtmine on tingitud loodusõnnetustest, 
katastroofidest, ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest või liikmesriigi või 
piirkonna sotsiaal-majanduslikes 
tingimustes toimunud olulistest või 
järskudest muutustest, sealhulgas rändest 
või pagulaste vastuvõtmisest tulenevatest 
olulistest või järskudest demograafilistest 
muutustest, näha maaelu arengu 
programmis ette, et programmi 
muudatustega seotud kulud võivad saada 
rahastamiskõlblikuks alates asjaomase 
sündmuse toimumise kuupäevast.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. Artikli 66 lõike 1 punkt b jäetakse 
välja.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 16
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 74 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. Artikli 74 punkt a asendatakse 
järgmisega: 

välja jäetud

„a) peab nõu ja esitab enne 
konkursikutse avaldamist arvamuse 
rahastatavate tegevuste valiku 
kriteeriumide kohta, kusjuures 
valikukriteeriume muudetakse vastavalt 
programmitöö vajadustele;“.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
II lisa – artikkel 17 – lõige 3 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

16 a. II lisa artikli 17 lõike 3 veerus 4, 
ELi toimimise lepingu I lisas loetletud 
toodete töötlemine ja turustamine, 
asendatakse rida 4 järgmisega:

„Rahastamiskõlblikest investeeringutest 
muudes piirkondades

„Rahastamiskõlblikest investeeringutest 
muudes piirkondades

Eespool loetletud määrasid võib 
suurendada 20 protsendipunkti võrra, 
tingimusel et ühendatud toetuse 
maksimummäär ei ületa 90 % EIP raames 
toetatud tegevustest 
võitootjaorganisatsioonide ühinemisega 

Eespool loetletud määrasid võib 
suurendada 20 protsendipunkti võrra, 
tingimusel et ühendatud toetuse 
maksimummäär ei ületa 90 %, EIP raames 
toetatud tegevuste, ühisinvesteeringute ja 
integreeritud projektide või 
tootjaorganisatsioonide ühinemisega 
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seotud tegevustest.“ seotud tegevuste puhul.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõige 1 – punkt 16 b (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
II lisa – artikkel 37 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

16 b. II lisas asendatakse artikli 37 lõige 
5 järgmisega:

„Artikli 37 lõige 5 „Artikli 37 lõige 5

Saagi, loomade ja taimede kindlustamine Saagi, loomade ja taimede kindlustamine

Maksimumsumma eurodes või 
maksimummäär 65 %

Maksimumsumma eurodes või 
maksimummäär 70 %

Makstavast kindlustusmaksest“ Makstavast kindlustusmaksest“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET)

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõige 1 – punkt 16 c (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
II lisa – artikkel 38 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

16 c. II lisas asendatakse artikli 38 lõige 
5 järgmisega:

„Artikli 38 lõige 5 „Artikli 38 lõige 5

Ebasoodsate ilmastikutingimuste, looma-
ja taimehaiguste, kahjurite leviku ning 
keskkonnajuhtumitega seotud ühisfond

Ebasoodsate ilmastikutingimuste, looma-
ja taimehaiguste, kahjurite leviku ning 
keskkonnajuhtumitega seotud ühisfond

Maksimumsumma eurodes või 
maksimummäär 65 %

Maksimumsumma eurodes või 
maksimummäär 70 %

Rahastamiskõlblikest kuludest“ Rahastamiskõlblikest kuludest“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 267 – lõik 1 – punkt 16 d (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
II lisa – artikkel 39 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

16 d. II lisas asendatakse artikli 39 lõige 
5 järgmisega:

„Artikli 39 lõige 5 „Artikli 39 lõige 5

Sissetuleku stabiliseerimise vahend Sissetuleku stabiliseerimise vahend

Maksimumsumma eurodes või 
maksimummäär 65 %

Maksimumsumma eurodes või 
maksimummäär 70 %

Rahastamiskõlblikest kuludest“ Rahastamiskõlblikest kuludest“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1. Artikli 9 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus. Juhul, kui see asutus on 
eraõiguslik auditeerimisasutus, ja kui 
kohaldatav liidu või liikmesriigi õigus seda 
nõuab, valib selle välja liikmesriik avaliku 
pakkumismenetluse teel. 
Sertifitseerimisasutus esitab kooskõlas 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
auditeerimisstandarditega koostatud 
arvamuse, milles käsitletakse makseasutuse 
raamatupidamise aastaaruande täielikkust, 
täpsust ja õigsust, sisekontrollisüsteemi 

„Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus. Juhul, kui see asutus on 
eraõiguslik auditeerimisasutus, ja kui 
kohaldatav liidu või liikmesriigi õigus seda 
nõuab, valib selle välja liikmesriik avaliku 
pakkumismenetluse teel. 
Sertifitseerimisasutus esitab kooskõlas 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
auditeerimisstandarditega koostatud 
arvamuse, milles käsitletakse makseasutuse 
raamatupidamise aastaaruande täielikkust, 
täpsust ja õigsust, sisekontrollisüsteemi 
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nõuetekohast toimimist ja selliste kulude 
seaduslikkust ja korrektsust, mille suhtes 
on taotletud komisjonilt hüvitamist. 
Kõnealuses arvamuses märgitakse ka, kas 
kontroll seab kahtluse alla väited, mis on 
esitatud vahendite haldaja kinnituses.“

nõuetekohast toimimist ja selliste kulude 
seaduslikkust ja korrektsust, mille suhtes 
on taotletud komisjonilt hüvitamist. 
Kõnealuses arvamuses märgitakse ka, kas 
kontroll seab kahtluse alla väited, mis on 
esitatud vahendite haldaja kinnituses.
Sertifitseerimisasutus kontrollib üksnes 
liidu õiguse järgimist.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1490106989808&from=ET)

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 9 lõikesse 1 lisatakse 
esimese lõigu järele järgmine lõik:

„Makseasutus järgib seadust ja vastutab 
rahastamisprogrammide elluviimise eest. 
Ta järgib liidu õigust kooskõlas 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
standarditega ja kasutab oma 
kaalutlusõigust sellele vastavalt. 
Sertifitseerimisasutus tagab oma 
hinnangutes, et ta järgib seadust ja häid 
tavasid ning asjaomaste otsuste puhul 
asjakohaseid kontrollisüsteeme.“

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt -1 b (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 9a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 9a 
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Olulisuse piirmäär

Makseasutuste ja sertifitseerimisasutuste 
tehtavate kontrollide puhul võetakse 
arvesse aktsepteeritava vigade esinemise 
riski olulisuse piirmäära. Olulisuse 
piirmäär on 4 %.“

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid maksavad finantsmääruse 
artikli 12 lõike 2 punkti d kohaselt üle 
kantud assigneeringud tagasi lõplikele 
vahendite saajatele, kelle suhtes sellel 
eelarveaastal, millesse assigneeringud üle 
kantakse, kohaldatakse kohandamise 
määra.

Kui finantsmääruse artikli 12 lõike 2 
punkti d kohaselt üle kantud 
assigneeringuid ei ole jooksva 
eelarveaasta jooksul ära kasutatud, 
paigutatakse need ümber järgmise 
eelarveaasta põllumajandussektori 
kriisireservi.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud tagasimakset 
kohaldatakse üksnes lõplike 
toetusesaajate suhtes nendes 
liikmesriikides, kus eelmisel eelarveaastal 
kohaldati finantsdistsipliini.

välja jäetud

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 26 – lõige 6
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 a. Artikli 26 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:

„6. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusakte, millega kehtestatakse 
tingimused assigneeringute suhtes, mis on 
kantud üle määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 169 lõike 3 kohaselt 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 
punktis b osutatud kulude rahastamiseks. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.“

„6. Erandina lõikest 5, kui 
põllmajandussektori kriisireserv jääb 
jooksval eelarveaastal kasutamata, 
kantakse assigneeringud üle järgmisse 
aastasse kooskõlas finantsmääruse 
artikliga 12 ja tehakse 
põllumajandussektorile kättesaadavaks 
kriisi korral.

Kui komisjon näeb ette, et kriisireservi 
aastane summa ületab jooksval 
eelarveaastal ülekantavaid 
assigneeringuid, kohaldab komisjon 
otsetoetuste vähendamist käesolevas 
artiklis esitatud finantsdistsipliini 
mehhanismi abil.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 26 – lõige 7

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 b. Artikli 26 lõige 7 asendatakse 
järgmisega:

„7. Käesoleva artikli kohaldamisel 
võetakse artiklis 25 osutatud 
põllumajandussektori kriisireservi summat 
arvesse kohandamise määra 
kindlaksmääramisel. Summad, mida ei 
tehta eelarveaasta lõpuks kriisimeetmete 
jaoks kättesaadavaks, makstakse välja 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5.“

„7. Käesoleva artikli kohaldamisel 
võetakse artiklis 25 osutatud 
põllumajandussektori kriisireservi summat 
arvesse kohandamise määra 
kindlaksmääramisel, kui kriisireservi 
kasutatakse või kohandatakse jooksva 
eelarveaastaga. Summad, mida ei tehta 
eelarveaasta lõpuks kriisimeetmete jaoks 
kättesaadavaks, kantakse üle järgmisse 
eelarveaastasse.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 26 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Artiklisse 26 lisatakse järgmine 
lõige:

„7 a. Esimeses ja kuuendas lõigus 
osutatud tagasimakset kohaldatakse 
üksnes lõplike toetusesaajate suhtes 
eelarveaastal 2021 nendes liikmesriikides, 
kus eelnenud eelarveaastatel kohaldati 
finantsdistsipliini.

Lõplikku tagasimakset kohaldatakse 
rahastamisperioodi lõpus nende 
toetusesaajate suhtes, kes taotlevad 
otsetoetust 2020. aastal (eelarveaasta 
2021).“

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 52a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 52a

Olemasolevate hinnangute arvestamine 
(ühekordne audit)

1. Seoses programmidega, mille 
puhul komisjon jõuab järeldusele, et 
sertifitseerimisasutuse kinnitus on 
usaldusväärne, jõuab ta 
sertifitseerimisasutusega kokkuleppele, et 
piirata enda kohapealseid kontrolle 
sertifitseerimisasutuse tegevuse üle, välja 
arvatud juhul, kui on tõendeid 
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sertifitseerimisasutuse töö puudujääkide 
kohta asjaomasel eelarveaastal, mille 
aruanded on komisjon juba vastu võtnud.

2. Komisjon võib 
sertifitseerimisasutuse tegevuse 
hindamiseks kontrollida mis tahes 
sertifitseerimisasutuse kontrolljälge või 
osaleda sertifitseerimisasutuse 
kohapealsetes kontrollides ja algatada 
vajaduse korral kooskõlas rahvusvaheliste 
auditeerimisstandarditega projektide 
suhtes auditeid, et veenduda 
sertifitseerimisasutuse tõhusas 
toimimises.“

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 54 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„2. Kui tagasinõudmist ei ole 
toimunud nelja aasta jooksul alates 
tagasinõudmistaotluse kuupäevast või 
kaheksa aasta jooksul, kui 
tagasinõudmine toimub siseriikliku kohtu 
kaudu, katab tagasinõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed asjaomane 
liikmesriik, ilma et see piiraks asjaomase 
liikmesriigi kohustust järgida 
tagasinõudemenetlusi vastavalt artiklile 
58.

Kui tagasinõudemenetluse raames 
konstateeritakse eeskirjade eiramiste 
puudumist lõplikku laadi haldusakti või 
kohtuotsusega, deklareerib asjaomane 
liikmesriik fondide kuluna tema poolt 
esimese lõigu alusel kantud 
finantskohustuse.

Kui tagasinõudmine esimeses lõigus 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ei ole 
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asjaomasest liikmesriigist mitteolenevatel 
põhjustel võimalik ja tagasinõutav summa 
ületab 1 miljonit eurot, võib komisjon 
liikmesriigi taotluse korral tähtaega siiski 
pikendada esialgse ajavahemiku pikkusest 
kuni poole võrra.“

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 54 – lõige 3 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 a. Artikli 54 lõike 3 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„3. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid otsustada 
tagasinõudemenetlust mitte alustada. 
Sellise otsuse võib teha üksnes juhul kui:

„3. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid otsustada 
tagasinõudemenetlust mitte alustada. 
Sellise otsuse võib teha juhul kui:

a) tagasinõudmisel juba kantud ja 
ettenähtavad kulud on suuremad kui 
tagasinõutav summa, peetakse seda 
tingimust täidetuks, kui:

a) tagasinõudmisel juba kantud ja 
ettenähtavad kulud on suuremad kui 
tagasinõutav summa; seda tingimust 
peetakse täidetuks, kui toetusesaajalt 
toetuskava või toetusmeetme jaoks 
individuaalse maksena tagasinõutav 
summa ilma intressideta ei ületa 250 
eurot;

i) toetusesaajalt toetuskava või 
toetusmeetme jaoks individuaalse 
maksena tagasinõutav summa ilma 
intressideta ei ületa 100 eurot või

ii) toetusesaajalt toetuskava või 
toetusmeetme raames tehtava 
individuaalse maksena tagasinõutava 
summa suurus ilma intressideta on 
suurem kui 100 eurot ja väiksem kui 150 
eurot ning kui asjaomane liikmesriik 
kohaldab vastavalt oma siseriiklikule 
õigusele siseriiklike võlgade 
sissenõudmisest loobumise suhtes 
lävendit, mis on sama suur või suurem 
kui tagasinõutav summa;

b) tagasinõudmine osutub võimatuks, b) liikmesriik järgib põldude 
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kuna võlgnik või eeskirjade eiramise eest 
juriidilist vastutust kandvad isikud on 
siseriikliku õiguse kohaselt tunnistatud 
maksejõuetuks.“

identifitseerimise süsteemi
ajakohastamisel parimaid tavasid 
kolmeaastase tsükli jooksul ja on võtnud 
kasutusele georuumilise toetusetaotluse; 
sel juhul ei ole vaja kohaldata alusetute 
maksete tagastamise nõuet alla 1 hektari 
suuruse väikese maa suhtes.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 54 – lõik 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Artikli 54 lõikesse 3 lisatakse 
järgmine punkt:

b a) erandina artikli 97 lõikest 3 võivad 
liikmesriigid otsustada 
tagasinõudemenetlust mitte alustada 
punkti a kohastele nõuetele 
mittevastavuse korral.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 72 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 a. Artikli 72 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

„2. Erandina lõike 1 punktist a võivad 
liikmesriigid otsustada, et kuni 0,1 hektari 
suuruse pindalaga põldusid, mille kohta 
maksetaotlust ei ole esitatud, ei ole vaja 
deklareerida, tingimusel et selliste põldude 
kogusuurus on alla ühe hektari, ja/või et 
põllumajandustootja, kes ei taotle mitte 
ühtegi pindalapõhist otsetoetust, ei pea 

„2. Erandina lõike 1 punktist a võivad 
liikmesriigid otsustada, et:
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oma põlde deklareerima, juhul kui kogu 
maa suurus on alla ühe hektari. Kõikidel 
juhtudel märgib kõnealune 
põllumajandustootja taotlusesse, et talle 
kuuluvad põllud, ja täpsustab pädeva 
asutuse nõudmisel nende asukoha.“

a) kuni 0,1 hektari suuruse pindalaga 
põldusid, mille kohta maksetaotlust ei ole 
esitatud, ei ole vaja deklareerida, 
tingimusel et selliste põldude kogusuurus 
on alla ühe hektari, ja/või et 
põllumajandustootja, kes ei taotle mitte 
ühtegi pindalapõhist otsetoetust, ei pea 
oma põlde deklareerima, juhul kui kogu 
maa suurus on alla ühe hektari. Kõikidel 
juhtudel märgib kõnealune 
põllumajandustootja taotlusesse, et talle 
kuuluvad põllud, ja täpsustab pädeva 
asutuse nõudmisel nende asukoha;

b) väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjaid ei pea 
deklareerima oma põlde, mille kohta 
maksetaotlust ei ole esitatud, välja 
arvatud juhul, kui sellist deklaratsiooni 
nõutakse mõne muu abi või toetuse 
jaoks.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 75 – lõige 1 – lõik 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 b. Artikli 75 lõike 1 neljas lõik 
asendatakse järgmisega:

„Artikli 67 lõikes 2 osutatud maaelu 
arengu raames antava toetuse puhul, välja 
arvatud käesoleva lõike kolmandas lõigus 
sätestatud kuni 75 % suurused ettemaksed, 
kohaldatakse käesolevat lõiku alates 
taotlusaastal 2018 esitatud toetuse- või 

„Artikli 67 lõikes 2 osutatud maaelu 
arengu raames antava toetuse puhul, välja 
arvatud käesoleva lõike kolmandas lõigus 
sätestatud kuni 75 % suurused ettemaksed, 
kohaldatakse käesolevat lõiku alates 
taotlusaastal 2020 esitatud toetuse- või 
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maksetaotluste suhtes.“ maksetaotluste suhtes.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 5 c (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 118a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 118a

Tagasiulatuva mõju keeld

1. Määruste, suuniste, töövahendite 
või muude otsese või kaudse välismõjuga 
komisjoni dokumentide muudatused ning 
sätete varasematesse tõlgendustesse liidu 
institutsioonide ja organite ning 
komisjoni sertifitseerimisasutuse ja 
makseasutuste poolt tehtavad muudatused 
võivad olla ainult edasiulatuva mõjuga.

2. Tagasiulatuv mõju võib olla 
lubatud vaid erandlikel juhtudel. Sellisel 
juhul peab tagasiulatuv mõju pakkuma 
ülekaalukat avalikku huvi ja asjaomaste 
isikute õiguspäraseid ootuseid 
õiguskindlusele tuleb nõuetekohaselt 
arvesse võtta. Seejuures tuleb 
nõuetekohaselt kaaluda sanktsioonideta 
üleminekukorra kehtestamist.“

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 268 – lõik 1 – punkt 5 d (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 118b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 d. Artikli 118 järele lisatakse 
järgmine artikkel:
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„Artikkel 118b

Komisjoni dokumentide piirangud

Komisjoni otsest või kaudset välismõju 
omavate suuniste, vahendite või muude 
dokumentide maht ja arv peavad olema 
minimaalsed. Dokumendid peavad 
eelkõige tagama ühetaolise toimimise ja 
olema kooskõlas määruste nõuetega.“

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1. Artikli 4 lõike 1 punkti c alapunkt i 
asendatakse järgmisega:

„põllumajandustoodete kasvatamine või 
tootmine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine, või“

„oluliste põllumajandustoodete ja 
tootmisvahendite tootmine, kasvatamine 
või ladustamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine, või“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=3)

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 4 lõike 1 punkt f 
asendatakse järgmisega:

„f) „põllumaa” –
põllumajanduskultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllumajanduskultuuride tootmiseks, 
sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa 

„f) „põllumaa” –
põllumajanduskultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllumajanduskultuuride tootmiseks, 
sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa 
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vastavalt määruse (EÜ) nr 1257/1999 
artiklitele 22, 23 ja 24, määruse (EÜ) nr 
1698/2005 artiklile 39 ning määruse (EL) 
nr 1305/2013 artiklile 28, olenemata 
sellest, kas maa on kasvuhoonete all või 
püsi- või äravõetava katte all;“

vastavalt määruse (EÜ) nr 1257/1999 
artiklitele 22, 23 ja 24, määruse (EÜ) nr 
1698/2005 artiklile 39 ning määruse (EL) 
nr 1305/2013 artiklile 28, olenemata 
sellest, kas maa on kasvuhoonete all või 
püsi- või äravõetava katte all; see võib 
hõlmata, kui liikmesriigid nii otsustavad, 
igasugust kesaks jäetud ja rohu või 
muude rohttaimedega kaetud maad, mis 
oli ajal, mil see esimest korda kesaks jäeti, 
põllumajandusmaa, kuid mitte 
püsirohumaa;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=ET)

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt -1 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1 b. Artikli 4 lõike 1 punkt h 
asendatakse järgmisega:

„h) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
liike, nagu karjatamiseks sobivad põõsad 
ja/või puud, tingimusel et rohi või muud 
rohttaimed jäävad valdavaks, samuti, 
liikmesriikide otsuse korral, karjatamiseks 
sobiv ja kohalike tavadega seotud maa, 
kus rohi ja muud rohttaimed ei ole 
tavapäraselt karjamaal ülekaalus;“

„h) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud seitse
aastat või kauem; see võib hõlmata muid 
liike, nagu karjatamiseks sobivad põõsad 
ja/või puud, tingimusel et rohi või muud 
rohttaimed jäävad valdavaks, samuti, 
liikmesriikide otsuse korral, karjatamiseks 
sobiv maa ja, liikmesriikide otsuse korral, 
muud sööda allikad kui rohttaimed, 
tingimusel et rohi või muud rohttaimed 
jäävad valdavaks, samuti, liikmesriikide 
otsuse korral:

i) karjatamiseks sobiv ja kohalike 
tavadega seotud maa, kus rohi ja muud 
rohttaimed ei ole tavapäraselt karjamaal 
ülekaalus, ja/või
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ii) karjatamiseks sobiv maa, kus rohi 
ja muud rohttaimed ei ole valdavad või 
karjamaal puuduvad;

liikmesriigid võivad käesoleva määratluse 
kohaldamisel otsustada, et külvikorraks 
loetakse järgmisi tegevusi:

i) rohu või muude rohttaimede 
külvamine maale pärast varasema 
rohukatte või muude rohttaimede 
eemaldamist, kui uus kate koosneb 
eelmisest kattest erinevatest liikidest või 
liikide segust, või

ii) rohu või muude rohttaimede 
külvamine maale otse või pärast varasema 
rohukatte või muude rohttaimede 
eemaldamist;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=ET)

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt -1 c (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1 c. Artikli 4 lõike 1 punkt i 
asendatakse järgmisega:

„i) „rohi või muud rohttaimed“ – kõik 
rohttaimed, mis tavapäraselt leiduvad 
looduslikel karjamaadel või mis tavaliselt 
sisalduvad seemnete segudes, mis on 
mõeldud liikmesriigi karja- või rohumaade 
jaoks, ükskõik kas neid kasutatakse 
karjatamiseks või mitte;“

„i) „rohi või muud rohttaimed“ – kõik 
rohttaimed, mis tavapäraselt leiduvad 
looduslikel karjamaadel või mis tavaliselt 
sisalduvad seemnete segudes, mis on 
mõeldud liikmesriigi karja- või rohumaade 
jaoks, ükskõik kas neid kasutatakse 
karjatamiseks või mitte, sealhulgas 
liblikõielised taimed, mis on külvatud 
lisanditeta;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=ET)
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 9 – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklisse 9 lisatakse järgmine 
lõige:

„3a. Liikmesriik võib otsustada, et 
füüsilisi või juriidilisi isikuid või füüsiliste 
või juriidiliste isikute rühmi, kes on 
põllumajandustootjana registreeritud mis 
tahes riiklikus registris, loetakse 
aktiivseks põllumajandustootjaks.“

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 9 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid võivad otsustada 
lõpetada käesoleva artikli kohaldamise 
alates 2018. aastast. Nad teatavad sellisest 
otsusest komisjonile hiljemalt 1. augustiks 
2017.

välja jäetud

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Artikli 25 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

„Lisaks näevad liikmesriigid ette, et 
hiljemalt taotlusaastaks 2019 ei ole ühegi 

„Lisaks näevad liikmesriigid ette, et 
hiljemalt taotlusaastaks 2019 ei ole ühegi 
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toetusõiguse ühikuväärtus väiksem kui 60 
% 2019. aasta riiklikust või piirkondlikust 
ühikuväärtusest, välja arvatud juhul, kui 
see tingiks lõikes 7 osutatud künnist 
kohaldavates liikmesriikides maksimaalse 
vähenemise, mis on kõnealusest künnisest 
suurem. Sellisel juhul seatakse minimaalne 
ühikuväärtus sellisele tasemele, mis on 
vajalik kõnealusest künnisest 
kinnipidamiseks.“

toetusõiguse ühikuväärtus kõikides 
piirkondades, mis ei ole määratletud 
mägipiirkonnad, väiksem kui 60 % ja 
määratletud mägipiirkondades väiksem 
kui 80 % 2019. aasta riiklikust või 
piirkondlikust ühikuväärtusest, välja 
arvatud juhul, kui see tingiks lõikes 7 
osutatud künnist kohaldavates 
liikmesriikides maksimaalse vähenemise, 
mis on kõnealusest künnisest suurem. 
Sellisel juhul seatakse minimaalne 
ühikuväärtus sellisele tasemele, mis on 
vajalik kõnealusest künnisest 
kinnipidamiseks.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 30 – lõige 7 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Artikli 30 lõike 7 esimesse lõiku 
lisatakse järgmine punkt:

„f a) et suurendada toetusõiguste väärtust 
riikliku või piirkondliku keskmise 
väärtuseni vastavalt käesoleva artikli lõike 
8 teisele lõigule pärast rasket 
loodusõnnetust, mis kahjustab tõsiselt 
põllumajanduslikku majapidamist ja 
tavapärast tegevust;“

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 c. Artikli 34 lõike 3 esimene lõik 
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asendatakse järgmisega:

„3. Liikmesriigid, kes ei kasuta artikli 23 
lõikes 1 sätestatud võimalust, võivad 
otsustada, et toetusõigusi võib üle anda või 
aktiveerida üksnes sama piirkonna piires, 
välja arvatud tegeliku või eeldatava pärandi 
korral.“

„3. Liikmesriigid, kes ei kasuta artikli 23 
lõikes 1 sätestatud võimalust, võivad 
otsustada, et toetusõigusi võib üle anda või 
aktiveerida üksnes sama piirkonna piires
või liikmesriigi mägipiirkonna piires, välja 
arvatud tegeliku või eeldatava pärandi 
korral.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 43 – lõige 11 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

„3 a. Artikli 43 lõike 11 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

„Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) 
nr 834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.“

„Esimest lõiku kohaldatakse üksnes selliste 
põllumajanduslike majapidamiste üksuste 
suhtes, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr
834/2007 artikli 11 kohaselt 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks või 
kes kohaldavad põllumajanduse 
keskkonnatoetuskavu kooskõlas 
määrusega (EL) nr 1305/2013.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 b. Artikli 44 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„Kui põllumajandustootja põllumaa suurus 
on 10–30 hektarit ja seda ei kasutata 

„Kui põllumajandustootja põllumaa suurus 
on 15–30 hektarit ja seda ei kasutata 
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täielikult olulisel osal aastast või olulisel 
osal kasvutsüklist vees kasvavate 
põllumajanduskultuuride kasvatamiseks, 
siis peab kõnealusel põllumaal olema 
vähemalt kaks eri põllumajanduskultuuri. 
Peamine põllumajanduskultuur ei hõlma 
kõnealusest põllumaast üle 75 %.“

täielikult olulisel osal aastast või olulisel 
osal kasvutsüklist vees kasvavate 
põllumajanduskultuuride kasvatamiseks, 
siis peab kõnealusel põllumaal olema 
vähemalt kaks eri põllumajanduskultuuri. 
Peamine põllumajanduskultuur ei hõlma 
kõnealusest põllumaast üle 75 %.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=ET)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 c (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 44 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 c. Artikli 44 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

„2. Ilma et see mõjutaks lõike 1 
kohaselt nõutud põllumajanduskultuuride 
arvu, ei kohaldata nimetatud lõikes 
sätestatud maksimaalseid künniseid, kui 
rohi ja muud rohttaimed või kesa hõlmavad 
üle 75 % põllumaast. Sellisel juhul ei tohi 
ülejäänud põllumaal kasvav peamine 
põllumajanduskultuur hõlmata rohkem kui 
75 % kõnealusest ülejäävast põllumaast, 
välja arvatud juhul, kui see ülejääv maa on 
kaetud rohu või muude rohttaimede või 
kesaga.“

„2. Ilma et see mõjutaks lõike 1 
kohaselt nõutud põllumajanduskultuuride 
arvu, ei kohaldata nimetatud lõikes 
sätestatud maksimaalseid künniseid, kui 
rohi ja muud rohttaimed või kesa või 
olulisel osal aastast või olulisel osal 
kasvutsüklist vees kasvavad 
põllumajanduskultuurid hõlmavad üle 75 
% põllumaast. Sellisel juhul ei tohi 
ülejäänud põllumaal kasvav peamine 
põllumajanduskultuur hõlmata rohkem kui 
75 % kõnealusest ülejäävast põllumaast, 
välja arvatud juhul, kui see ülejääv maa on 
kaetud rohu või muude rohttaimede või 
kesaga.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 d (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 44 – lõige 3 – punkt a



PE599.808v02-00 44/96 AD\1124405ET.docx

ET

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 d. Artikli 44 lõike 3 punkt a 
asendatakse järgmisega:

„a) kus üle 75 % põllumaast 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks, kesaks või kõnealuste 
kasutusviiside kombinatsiooniks, 
tingimusel et kõnealuste kasutusviisidega 
mitte hõlmatud põllumaa ei ole suurem 
kui 30 hektarit;“

„a) kus üle 75 % põllumaast 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks, kesaks või kõnealuste 
kasutusviiside kombinatsiooniks;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=ET)

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 e (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 44 – lõige 3 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 e. Artikli 44 lõike 3 punkt b 
asendatakse järgmisega:

„b) kus üle 75 % toetuskõlblikust 
põllumajandusmaast on püsirohumaa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
või selliste põllumajanduskultuuride 
kasvatamiseks, mis kasvavad olulisel osal 
aastast või olulise osa kasvutsüklist vees, 
või mille puhul rakendatakse kõnealuste 
kasutusviiside kombinatsiooni, tingimusel 
et kõnealuste kasutusviisidega mitte 
hõlmatud põllumaa ei ole suurem kui 30 
hektarit;“

„b) kus üle 75 % toetuskõlblikust 
põllumajandusmaast on püsirohumaa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
või selliste põllumajanduskultuuride 
kasvatamiseks, mis kasvavad olulisel osal 
aastast või olulise osa kasvutsüklist vees, 
või mille puhul rakendatakse kõnealuste 
kasutusviiside kombinatsiooni;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 f (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 44 – lõige 4 – lõik 2
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 f. Artikli 44 lõike 4 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

„Talivilja ja suvivilja käsitatakse eri 
põllumajanduskultuuridena, kuigi need 
kuuluvad samasse perekonda.“

„Talivilja ja suvivilja käsitatakse eri 
põllumajanduskultuuridena, kuigi need 
kuuluvad samasse perekonda. Okasnisu 
(Triticum spelta) käsitatakse samasse 
perekonda kuuluvatest 
põllumajanduskultuuridest erineva 
põllumajanduskultuurina.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 g (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 g. Artikli 45 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine lõik:

„Käesolevat lõiget ei kohaldata 
põllumaana renditud rohumaale ega 
põllumaale, mis oli lepinguliselt siduvana 
rohumaa rohkem kui viis aastat. Need 
võib algsel kujul taastada.“

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 h (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 h. Artikli 45 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine lõik:

„Liikmesriigid võivad otsustada, et 
esimeses lõigus sätestatud kohustust ei 
kohaldata põllumajandustootjate suhtes, 
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kes on muutnud peamiselt rohu tootmisel 
põhinenud tootmise muud liiki 
pikaajaliseks tootmiseks pärast 1. 
jaanuari 2015. Liikmesriigid võivad 
samuti otsustada, et kõnealust kohustust 
ei kohaldata põllumajandusmaa suhtes, 
mis on alates 1. jaanuarist 2015 müüdud 
või pikemaks ajaks renditud 
põllumajandustootjale, kelle tegevus ei 
põhine rohu tootmisel.“

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 i (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 i. Artikli 46 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„1. Kui põllumajandusliku 
majapidamise toetuskõlblik põllumaa on 
suurem kui 15 hektarit, tagavad 
põllumajandustootjad, et alates 1. 
jaanuarist 2015 on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala ala, mis vastab 
vähemalt 5 %le põllumajandustootja 
põllumajandusliku majapidamise määruse 
(EL) nr 1306/2013 artikli 72 lõike 1 
esimese lõigu punkti a kohaselt 
põllumajandustootja poolt deklareeritud 
põllumaast ning see hõlmab käesoleva 
artikli lõike 2 punktides c, d, g ja h 
nimetatud alasid, kui liikmesriik käsitab 
neid vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alana.“

„1. Kui põllumajandusliku 
majapidamise toetuskõlblik põllumaa on 
suurem kui 15 hektarit, tagavad 
põllumajandustootjad sellest hektarist 
alates, et alates 1. jaanuarist 2015 on 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
ala, mis vastab vähemalt 5 %le 
põllumajandustootja põllumajandusliku 
majapidamise määruse (EL) nr 1306/2013 
artikli 72 lõike 1 esimese lõigu punkti a 
kohaselt põllumajandustootja poolt 
deklareeritud põllumaast ning see hõlmab 
käesoleva artikli lõike 2 punktides c, d, g ja 
h nimetatud alasid, kui liikmesriik käsitab 
neid vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alana.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 j (uus)
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Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 - lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 j. Artikli 46 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine punkt:

„j a) siidpöörisega (Miscanthus) alad;“

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 k (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 - lõige 2 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 k. Artikli 46 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine punkt:

„j b) kaelus-vaigulillega (Silphium 
perfoliatum) alad.“

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 l (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt j c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 l. Artikli 46 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine punkt:

„j c) meetaimedele (õietolmu- ja 
nektaririkkad liigid) mõeldud kesa;“

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 m (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt j d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 m. Artikli 46 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine punkt:

„j d) metsikute kõrrelistega alad;“

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 n (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt j e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 n. Artikli 46 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine punkt:

„j e) valge sinep;“

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 o (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt j f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 o. Artikli 46 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine punkt:

„j f) õlirõigas.“

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõige 1 – punkt 3 p (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 p. Artikli 46 lõikesse 2 lisatakse 
esimese lõigu järele järgmine lõik:

„Kasutamata maa taotlus ei välista sellisel 
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maa-alal tegevusi, mis on vajalikud 
külgnevate maa-alade majanduslikuks 
töötlemiseks.“

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 q (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 4 – punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 q. Artikli 46 lõike 4 punkt a 
asendatakse järgmisega:

„a) üle 75 % põllumaast kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks, kesaks, liblikõieliste 
kultuuride kasvatamiseks või kõnealuste 
kasutusviiside kombinatsiooniks, 
tingimusel et kõnealuste kasutusviisidega 
mitte hõlmatud põllumaa ei ole suurem 
kui 30 hektarit;“

„a) üle 75 % põllumaast kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks, kesaks, liblikõieliste 
kultuuride kasvatamiseks või kõnealuste 
kasutusviiside kombinatsiooniks;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=ET)

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 r (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 4 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 r. Artikli 46 lõike 4 punkt b 
asendatakse järgmisega:

„b) üle 75 % toetuskõlblikust 
põllumajandusmaast on püsirohumaa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
või selliste põllumajanduskultuuride 
kasvatamiseks, mis kasvavad olulisel osal 
aastast või olulise osa 
põllumajanduskultuuri elutsüklist vees, või 
kõnealuste kasutusviiside 
kombinatsiooniks, tingimusel et 

„b) üle 75 % toetuskõlblikust 
põllumajandusmaast on püsirohumaa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
või selliste põllumajanduskultuuride 
kasvatamiseks, mis kasvavad olulisel osal 
aastast või olulise osa 
põllumajanduskultuuri elutsüklist vees, või 
kõnealuste kasutusviiside 
kombinatsiooniks.“
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kõnealuste kasutusviisidega mitte 
hõlmatud põllumaa ei ole suurem kui 30 
hektarit.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 s (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 s. Artikli 46 lõike 9 punkt c jäetakse 
välja.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 t (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 50 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 t. Artikli 50 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

„5. Noorte põllumajandustootjate toetust 
antakse põllumajandustootjale 
maksimaalselt viieks aastaks. Kõnealust 
ajavahemikku lühendatakse aastate arvu 
võrra, mis jääb lõike 2 punktis a osutatud 
tegevuse alustamise ja noorte 
põllumajandustootjate toetuse taotluse 
esmakordse esitamise vahele.“

„5. Noorte põllumajandustootjate toetust 
antakse põllumajandustootjale 
maksimaalselt viieks aastaks.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 u (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt a
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 u. Artikli 50 lõike 6 punkt a 
asendatakse järgmisega:

„a) 25 %-le põllumajandustootja kasutuses 
olevate omandatud või liisitud 
toetusõiguste keskmisest väärtusest või“

„a) 25 %-le kuni kõige rohkem 50 %-le 
põllumajandustootja kasutuses olevate 
omandatud või liisitud toetusõiguste 
keskmisest väärtusest või“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 v (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 50 – lõige 6 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 v. Artikli 50 lõike 6 punkt b 
asendatakse järgmisega:

„b) 25 %-le summast, mis arvutatakse, 
jagades II lisas 2019. kalendriaastaks 
sätestatud riikliku ülemmäära fikseeritud 
protsendimäära 2015. aastal artikli 33 lõike 
1 kohaselt deklareeritud kõigi 
toetuskõlblike hektarite arvuga. Kõnealune 
fikseeritud protsendimäär võrdub artikli 22 
lõike 1 kohaselt 2015. aastaks 
põhitoetuskavale järelejääva riikliku 
ülemmäära osaga.“

„b) 25 %-le kuni kõige rohkem 50 %-le 
summast, mis arvutatakse, jagades II lisas 
2019. kalendriaastaks sätestatud riikliku 
ülemmäära fikseeritud protsendimäära 
2015. aastal artikli 33 lõike 1 kohaselt 
deklareeritud kõigi toetuskõlblike hektarite 
arvuga. Kõnealune fikseeritud 
protsendimäär võrdub artikli 22 lõike 1 
kohaselt 2015. aastaks põhitoetuskavale 
järelejääva riikliku ülemmäära osaga.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 w (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 50 – lõige 7

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 w. Artikli 50 lõige 7 asendatakse 
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järgmisega:

„7. Artiklit 36 kohaldavad liikmesriigid 
arvutavad noorte põllumajandustootjate 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le artikli 36 
kohaselt arvutatud ühtsest pindalatoetusest, 
toetuskõlblike hektarite arvuga, mille 
põllumajandustootja on artikli 36 lõike 2 
kohaselt deklareerinud.“

„7. Artiklit 36 kohaldavad liikmesriigid 
arvutavad noorte põllumajandustootjate 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le kuni kõige 
rohkem 50 %-le artikli 36 kohaselt 
arvutatud ühtsest pindalatoetusest, 
toetuskõlblike hektarite arvuga, mille 
põllumajandustootja on artikli 36 lõike 2 
kohaselt deklareerinud.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=ET)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 3 x (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 50 – lõige 8 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 x. Artikli 50 lõike 8 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„Erandina lõigetest 6 ja 7 võivad 
liikmesriigid arvutada igal aastal noorte 
põllumajandustootjate toetuse summa, 
korrutades näitaja, mis vastab 25 %-le 
liikmesriigi keskmisest toetusest hektari 
kohta, põllumajandustootja poolt vastavalt 
artikli 32 lõikele 1 aktiveeritud 
toetusõiguste arvuga või toetuskõlblike 
hektarite arvuga, mille põllumajandustootja 
on artikli 36 lõike 2 kohaselt 
deklareerinud.“

„Erandina lõigetest 6 ja 7 võivad 
liikmesriigid arvutada igal aastal noorte 
põllumajandustootjate toetuse summa, 
korrutades näitaja, mis vastab 25 %-le kuni 
kõige rohkem 50 %-le liikmesriigi 
keskmisest toetusest hektari kohta, 
põllumajandustootja poolt vastavalt artikli 
32 lõikele 1 aktiveeritud toetusõiguste 
arvuga või toetuskõlblike hektarite arvuga, 
mille põllumajandustootja on artikli 36 
lõike 2 kohaselt deklareerinud.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 50 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 50 lõige 9 jäetakse välja. välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 50 – lõige 10 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 a. Artikli 50 lõike 10 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„Lõigete 6–9 kohaldamise asemel võivad 
liikmesriigid eraldada iga-aastase 
kindlasummalise toetuse 
põllumajandustootja kohta, mis 
arvutatakse, korrutades kindlaksmääratud 
hektarite arvu näitajaga, mis vastab 25 %-
le liikmesriigi keskmisest toetusest hektari 
kohta, mis kehtestatakse lõike 8 kohaselt.“

„Lõigete 6–9 kohaldamise asemel võivad 
liikmesriigid eraldada iga-aastase 
kindlasummalise toetuse 
põllumajandustootja kohta, mis 
arvutatakse, korrutades kindlaksmääratud 
hektarite arvu näitajaga, mis vastab 25 %-
le kuni kõige rohkem 50 %-le liikmesriigi 
keskmisest toetusest hektari kohta, mis 
kehtestatakse lõike 8 kohaselt.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=ET)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 50 – lõige 11 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 b. Artikli 50 lõige 11 asendatakse 
järgmisega:

„11. Toetusesaajate õiguste kaitse 
tagamiseks ja nende ebavõrdse kohtlemise 
vältimiseks on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 70 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määratleda tingimused, mille 
kohaselt võib juriidilist isikut käsitada 
noore põllumajandustootja toetuse 

„11. Hoolimata lõikest 10 tagavad 
liikmesriigid, et noored 
põllumajandustootjad, kes liituvad 
juriidilise isiku staatuses oleva 
põllumajandusühistuga, ei jää oma 
toetusõigustest ilma. Liikmesriigid teevad 
kooskõlas käesoleva artikliga noore 
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saamise tingimustele vastavana.“ põllumajandustootja toetusõiguste 
määramiseks kindlaks, kui suur 
proportsionaalne osa talle ühistust 
kuulub.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=ET)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 51 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„3. Kui liikmesriigis asjaomasel aastal 
antava noorte põllumajandustootjate 
toetuse kogusumma ületab käesoleva 
artikli lõikes 1 kehtestatud 2 % 
ülemmäära, kehtestavad liikmesriigid 
ülemmäära, mida kohaldatakse 
põllumajandustootja aktiveeritud 
toetusõiguste arvu või 
põllumajandustootja deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite arvu suhtes, et 
järgida käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud 2 % ülemmäära. Liikmesriigid 
võtavad artikli 50 lõigete 6, 7 ja 8 
kohaldamisel kõnealust ülempiiri arvesse.

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõikidest esimese lõigu kohaselt 
kohaldatavatest ülemmääradest hiljemalt 
selle aasta 15. septembriks, mis järgneb 
aastale, mil esitati toetusetaotlused, mille 
suhtes ülemmäära kohaldati.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 52 – lõige 5
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 a. Artikli 52 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

5. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik, et 
innustada säilitama senist tootmistaset 
asjaomastes sektorites või piirkondades.

5. Tootmiskohustusega seotud toetust võib, 
välja arvatud valgurikaste kultuuride 
puhul, anda üksnes määral, mis on vajalik, 
et innustada säilitama senist tootmistaset 
asjaomastes sektorites või piirkondades.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 52 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Artiklisse 52 lisatakse järgmine 
lõige:

„9 a. Komisjon avaldab hiljemalt 
31. detsembriks 2018 valgurikaste 
kultuuride kava, mille eesmärk on 
suurendada liidus enda kasvatatud taimse 
valgu tootmist ja vähendada sõltuvust 
impordist.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 6 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 53 – lõige 6

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 b. Artikli 53 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:

„6. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata oma lõigete 1–4 kohase otsuse 
läbi ja teha alates 2017. aastast jõustuva 
otsuse:

„6. Liikmesriigid võivad otsuse, mille nad 
on käesoleva peatüki kohaselt teinud, iga 
aasta 1. augustiks läbi vaadata ja teha 
alates järgmisest aastast jõustuva otsuse:
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a) jätta samaks, suurendada või vähendada 
lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt kindlaks määratud 
protsendimäära kõnealustes lõigetes 
sätestatud piirides, kui see on asjakohane, 
või jätta samaks või vähendada lõike 4 
kohaselt kindlaks määratud 
protsendimäära;

a) jätta samaks, suurendada või vähendada 
lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt kindlaks määratud 
protsendimäära kõnealustes lõigetes 
sätestatud piirides, kui see on asjakohane, 
või jätta samaks või vähendada lõike 4 
kohaselt kindlaks määratud 
protsendimäära;

b) muuta toetuse andmise tingimusi; b) muuta toetuse andmise tingimusi;

c) lõpetada käesoleva peatüki kohase 
toetuse andmine.“

c) lõpetada käesoleva peatüki kohase 
toetuse andmine.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
sellisest otsusest hiljemalt esimeses lõigus 
osutatud kuupäevaks.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 6 c (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 63 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 c. Artikli 63 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

„Esimese lõigu punktides a ja b osutatud 
summad jäävad vahemikku 500–1 250
eurot.“

„Esimese lõigu punktides a ja b osutatud 
summad jäävad vahemikku 500–2 500
eurot.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 6 d (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 d. Artikli 64 lõike 1 punkt a 
asendatakse järgmisega:

„a) säilitama vähemalt sellise arvu „a) säilitama vähemalt sellise arvu 
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toetuskõlblikke hektareid, mis vastab tema 
kasutuses olevatele omandatud või liisitud 
toetusõiguste arvule või toetuskõlblike 
hektarite arvule, mis on 2015. aastal 
deklareeritud artikli 36 lõike 2 kohaselt;

toetuskõlblikke hektareid, mis vastab tema 
kasutuses olevatele omandatud või liisitud 
toetusõiguste arvule või toetuskõlblike 
hektarite arvule, mis on 2015. aastal 
deklareeritud artikli 36 lõike 2 kohaselt, 
kusjuures lubatud kõrvalekalle on 0,5 ha, 
või kui see on väiksem, siis 25 % tema 
kasutuses olevate omandatud või liisitud 
toetusõiguste arvust või toetuskõlblike 
hektarite arvust, mis on deklareeritud 
2015. aastal.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 6 e (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
X lisa – Lühikese raieringiga madalmetsa alad

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 e. X lisas asendatakse rida „Lühikese 
raieringiga madalmetsa alad“ järgmisega:

„Maastikuelemendid: Lühikese raieringiga 
madalmetsa alad (1 m2 kohta)

„Maastikuelemendid: Lühikese raieringiga 
madalmetsa alad (1 m2 kohta)

Ümberarvutustegur: Andmed puuduvad Ümberarvutustegur: Andmed puuduvad

Kaalutegur: 0,3 Kaalutegur: 1

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala: 
0,3 m2“

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala: 1
m2“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1490178318614&from=ET)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 6 f (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
X lisa – Lämmastikku siduvate kultuuridega alad

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 f. X lisas asendatakse rida 
„Lämmastikku siduva kultuuriga alad“ 
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järgmisega:

„Maastikuelemendid: Lämmastikku siduva 
kultuuriga alad (1 m2 kohta)

„Maastikuelemendid: Lämmastikku siduva 
kultuuriga alad (1 m2 kohta)

Ümberarvutustegur: Andmed puuduvad Ümberarvutustegur: Andmed puuduvad

Kaalutegur: 0,7 Kaalutegur: 1

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala: 
0,3 m2“

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala: 1
m2“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1490178318614&from=ET)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 6 g (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
X lisa – Siidpöörisega alad – rida 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 g. X lisasse lisatakse järgmine rida:

„Maastikuelemendid: Siidpöörisega alad

Ümberarvutustegur: Andmed puuduvad

Kaalutegur: 1

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala: 
1m2“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 6 h (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
X lisa – Kaelus-vaigulillega alad – rida 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 h. X lisasse lisatakse järgmine rida:

„Maastikuelemendid: Kaelus-vaigulillega 
alad

Ümberarvutustegur: Andmed puuduvad

Kaalutegur: 1
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Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala: 
1m2“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 269 – lõik 1 – punkt 6 i (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
X lisa – Meetaimedele mõeldud kesa – rida 20 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 i. X lisasse lisatakse järgmine rida:

„Maastikuelemendid: Meetaimedele 
(õietolmu- ja nektaririkkad liigid) 
mõeldud kesa

Ümberarvutustegur: Andmed puuduvad

Kaalutegur: 2

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala: 
2 m2“

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kriisiennetus ja -ohje, sealhulgas 
teiste tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide liitude, 
tootjarühmade või üksikisikutest tootjate 
juhendamine;

f) kriisiennetus ja -ohje, sealhulgas 
teiste tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide liitude, 
tootjarühmade või üksikisikutest tootjate 
juhendamine, meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
kolmandates riikides asuvaid 
eksporditurge;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 1308/2013
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Artikkel 33 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) teiste tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide liitude, 
tootjarühmade või üksikisikutest tootjate 
juhendamine

i) teiste tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide liitude, 
tootjarühmade või üksikisikutest tootjate 
juhendamine; meetmed, mille eesmärk on 
mitmekesistada ja tugevdada kolmandates 
riikides asuvaid eksporditurge, näiteks 
ekspordikrediidikindlustus, kulud, mis on 
seotud läbirääkimistega ning 
fütosanitaarnõuete täitmise protokollide 
haldamise või turu-uuringute ja 
hindamistega; 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 33 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 a. Artikli 33 lõike 5 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

„Keskkonnameetmete puhul järgitakse 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 
lõikes 3 sätestatud põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetusega seotud 
tingimusi.“

„Keskkonnameetmete puhul järgitakse 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 
lõikes 3 ning artikli 29 lõigetes 2 ja 3 
sätestatud põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetusega või 
mahepõllumajandustoetustega seotud 
tingimusi.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 33 – lõige 5 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 b. Artikli 33 lõike 5 kolmas lõik 
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asendatakse järgmisega:

„Kui vähemalt 80 % tootjaorganisatsiooni 
tootjaliikmetest on võtnud ühe või mitu 
ühesugust põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustust määruse (EL) nr 
1305/2013 artikli 28 lõike 3 alusel, siis 
käsitatakse iga sellist kohustust käesoleva 
lõike esimese lõigu punktis a osutatud 
keskkonnameetmena.“

„Kui vähemalt 80 % tootjaorganisatsiooni 
tootjaliikmetest on võtnud ühe või mitu 
ühesugust põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustust või mahepõllumajanduse 
kohustust määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 28 lõike 3 ning artikli 29 lõigete 2 
ja 3 alusel, siis käsitatakse iga sellist 
kohustust käesoleva lõike esimese lõigu 
punktis a osutatud keskkonnameetmena.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Artikli 34 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine lõik:

Sellise tootjaorganisatsioonide liidu 
puhul, mille liikmed on liidu 
tootjaorganisatsioonid ja nende liidud, kes 
tegutsevad eri liikmesriikides, võib 
kõnealust protsendimäära tõsta 5,2 %-ni 
turustatud toodangu väärtusest, 
tingimusel et summat, mis ületab 4,7 % 
turustatud toodangu väärtusest, 
kasutatakse ainult kriisiennetus- ja -
ohjamismeetmete jaoks, mida see 
tootjaorganisatsioonide liit rakendab oma 
liikmete nimel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 34 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artikli 35 lõikes 1 nimetatud 
liikmesriikide teiste 
tootjaorganisatsioonide, tootjarühmade või 
üksikisikutest tootjate juhendamisega 
seotud meetmed.

b) artikli 35 lõikes 1 nimetatud 
liikmesriikide piirkondade teiste 
tootjaorganisatsioonide, tootjarühmade või 
üksikisikutest tootjate juhendamisega 
seotud meetmed;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 34 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikele 4 lisatakse järgmine punkt: 

„b a) meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
kolmandates riikides asuvaid 
eksporditurge.“ 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, 
Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, 
Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, 
Sloveenia, Soome ja Ungari võivad 
tootjaorganisatsioonide taotluse alusel
maksta neile riiklikku finantsabi, mis 
moodustab maksimaalselt 1 % turustatud 
toodangu väärtusest. Kõnealune finantsabi 
täiendab rakendusfondi kaudu toimuvat 
rahastamist.

1. Liikmesriikide nendes 
piirkondades, kus puu- ja 
köögiviljasektori tootjate organiseerituse 
tase on eriti madal, võivad liikmesriigid
maksta tootjaorganisatsioonidele riiklikku 
finantsabi, mis moodustab maksimaalselt 
80 % artikli 32 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalistest osalustest ja maksimaalselt 
10 % iga vastava tootjaorganisatsiooni
turustatud toodangu väärtusest. Kõnealune 
finantsabi täiendab rakendusfondi kaudu 
toimuvat rahastamist.
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Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta artikli 
227 (millega muudetakse lõiget 1) 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et 
lisada loetellu liikmesriike, mille puu- ja 
köögiviljasektori tootjate organiseerituse 
tase on eriti madal, ja jätta loetelust välja 
liikmesriike, kus see enam nii ei ole.“

2. Tootjate organiseeritust 
liikmesriigi mingi piirkonnas loetakse 
eriti madalaks, kui organiseerituse 
keskmine tase on kolmel järjestikusel 
aastal enne riikliku finantsabi taotlemise 
kuupäeva olnud alla 20 %. Seejuures 
arvutatakse organiseerituse taset nii, et
puu- ja köögiviljatoodang, mis vastavas 
piirkonnas on toodetud ja mis on 
turustatud tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide liitude ja 
tootjarühmade kaudu, jagatakse kogu 
puu- ja köögiviljatoodanguga, mis selles 
piirkonnas on toodetud.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
milles määratakse kindlaks liidu 
keskmine organiseerituse tase ning 
liikmesriikide ja piirkondade 
organiseerituse tase ning sätestatakse 
organiseerituse taseme arvutamiseks 
täpsemad üksikasjalikud eeskirjad. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 62 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artiklisse 62 lisatakse järgmine 
lõige:

4 a. Liikmesriigid võivad kohaldada 
käesolevat peatükki piirkondade suhtes, 
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kus toodetakse veini, millest saab toota 
veinipiiritust, millel on kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 110/2008 III lisaga registreeritud 
geograafiline tähis. Käesoleva peatüki 
kohaldamisel võib need piirkonnad 
lugeda piirkondadeks, kus võib toota 
kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud 
geograafiliste tähistega veine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 64

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 b. Artikkel 64 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 64 „Artikkel 64

Lubade andmine viinapuude uusistutuseks Lubade andmine viinapuude uusistutuseks

1. Kui toetuskõlblike taotlustega kaetud 
üldpindala kõnealusel aastal ei ületa 
liikmesriigi poolt eraldatud pindala, 
kiidetakse kõik sellised taotlused heaks.

1. Kui toetuskõlblike taotlustega kaetud 
üldpindala kõnealusel aastal ei ületa 
liikmesriigi poolt eraldatud pindala, 
kiidetakse kõik sellised taotlused heaks.

Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamiseks kohaldada ühte või mitut 
järgnevat objektiivset ja 
mittediskrimineerivat toetuskõlblikkuse 
kriteeriumit:

Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamiseks kohaldada ühte või mitut 
järgnevat objektiivset ja 
mittediskrimineerivat toetuskõlblikkuse 
kriteeriumit:

a) taotlejal on põllumajandusmaa, mis ei 
ole väiksem kui pindala, mille jaoks ta luba 
taotleb;

a) taotlejal on põllumajandusmaa, mis ei 
ole väiksem kui pindala, mille jaoks ta luba 
taotleb;

b) taotlejal on piisavad ametioskused ja 
pädevus;

b) taotlejal on piisavad ametioskused ja 
pädevus;

c) taotlus ei kujuta endast konkreetse 
kaitstud päritolunimetuse maine 
seadusvastase omastamise märkimisväärset 
ohtu, mida eeldatakse, välja arvatud siis, 
kui sellise ohu olemasolu tõendavad 
riigiasutused;

c) taotlus ei kujuta endast konkreetse 
kaitstud päritolunimetuse maine 
seadusvastase omastamise märkimisväärset 
ohtu, mida eeldatakse, välja arvatud siis, 
kui sellise ohu olemasolu tõendavad 
riigiasutused;

c a) taotleja ei ole loata rajanud 
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viinapuude kasvualasid, millele on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 
artiklis 71, ega istutusõiguseta rajanud 
istandusi, millele on osutatud määruse 
(EÜ) nr 1234/2007 artiklites 85a ja 85b;

d) nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel üks 
või mitu lõikes 2 osutatud kriteeriumi, 
tingimusel et neid kohaldatakse 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil.

d) nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel üks 
või mitu lõikes 2 osutatud kriteeriumi, 
tingimusel et neid kohaldatakse 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil.

2. Kui lõikes 1 osutatud toetuskõlblike 
taotlustega kaetud üldpindala kõnealusel 
aastal ületab liikmesriigi poolt eraldatud 
pindala, antakse load vastavalt hektarite 
proportsionaalsele jaotamisele kõigile 
taotlejatele pindala alusel, mille kohta nad 
on luba taotlenud. Samuti võib selliseid 
lubasid osaliselt või täielikult anda 
vastavalt ühele või mitmele järgnevale 
objektiivsele ja mittediskrimineerivale 
prioriteetsuskriteeriumile:

2. Kui lõikes 1 osutatud toetuskõlblike 
taotlustega kaetud üldpindala kõnealusel 
aastal ületab liikmesriigi poolt eraldatud 
pindala, antakse load vastavalt hektarite 
proportsionaalsele jaotamisele kõigile 
taotlejatele pindala alusel, mille kohta nad 
on luba taotlenud. Lubade andmisel võib 
kehtestada miinimum- ja/või 
maksimumpindala, mille võib ühe taotleja 
kohta anda, ja samuti võib selliseid 
lubasid osaliselt või täielikult anda 
vastavalt ühele või mitmele järgnevale 
objektiivsele ja mittediskrimineerivale 
prioriteetsuskriteeriumile:

a) tootjad, kes alustavad esimest korda 
viinapuude istutamisega ning kes on 
põllumajandusettevõtte juhid (uued turule 
sisenejad);

a) tootjad, kes alustavad esimest korda 
viinapuude istutamisega ning kes on 
põllumajandusettevõtte juhid (uued turule 
sisenejad);

b) piirkonnad, mille viinamarjaistandused 
aitavad kaasa keskkonna säilitamisele;

b) piirkonnad, mille viinamarjaistandused 
aitavad kaasa keskkonna säilitamisele;

c) piirkonnad, kus uusistutus hakkab 
toimuma maakorralduse raames;

c) piirkonnad, kus uusistutus hakkab 
toimuma maakorralduse raames;

d) looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega alad;

d) looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega alad;

e) arendus- või taasistutusprojektide 
jätkusuutlikkus majandusliku hindamise 
alusel;

e) arendus- või taasistutusprojektide 
jätkusuutlikkus majandusliku hindamise 
alusel;

f) piirkonnad, kus hakkab toimuma 
uusistutus, mis suurendab 
konkurentsivõimet põllumajandusettevõtte
ja piirkondlikul tasandil;

f) piirkonnad, kus hakkab toimuma 
uusistutus, mis suurendab 
konkurentsivõimet põllumajandusettevõtte 
ja piirkondlikul tasandil;

g) geograafiliste tähistega toodete 
kvaliteedi parandamise võimalusega 
projektid;

g) geograafiliste tähistega toodete 
kvaliteedi parandamise võimalusega 
projektid;

h) piirkonnad, kus uusistutus hakkab h) piirkonnad, kus uusistutus hakkab 
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toimuma väikese ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtete suurendamise 
raames.

toimuma väikese ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtete suurendamise 
raames.

2a. Kui liikmesriik kohaldab üht või mitut 
lõikes 2 osutatud kriteeriumit, võib ta 
otsustada lisada tingimuse, et taotluse 
esitamise ajal peab taotleja olema kõige 
rohkem 40-aastane füüsiline isik.

3. Liikmesriigid avaldavad lõigetes 1 ja 2 
osutatud kriteeriumid, mida nad 
kohaldavad, ning teavitavad komisjoni 
nendest viivitamatult.

3. Liikmesriigid avaldavad lõigetes 1, 2 ja 
2a osutatud kriteeriumid, mida nad 
kohaldavad, ning teavitavad komisjoni 
nendest viivitamatult.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 148 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Artiklisse 148 lisatakse järgmine 
lõige:

„1a. Kui liikmesriigid käesoleva artikli 
lõikes 1 sätestatud võimalusi ei kasuta, 
võib tootja, tootjaorganisatsioon, 
läbirääkimisorganisatsioon või võivad 
nende liidud nõuda, et toorpiima 
tarnimisel toorpiima töötlejale tuleb 
kohaldada osapoolte vahelist kirjalikku 
lepingut ja/või esmaostjate kirjalikku 
lepingu pakkumust samadel tingimustel, 
mis on sätestatud käesoleva artikli lõigetes 
4–6.

Kui esmaostja on mikro-, väikese või 
keskmise suurusega ettevõte soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses, ei ole leping 
ja/või lepingu pakkumus kohustuslik, 
välja arvatud juhul, kui artikli 163 
kohaselt tunnustatud sektori 
tootmisharudevaheline organisatsioon on 
koostanud standardlepingu, mis vastab 
liidu eeskirjadele.“
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Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 148 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 d. Artikli 148 lõike 2 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

„2. Lõikes 1 osutatud leping ja/või lepingu 
pakkumus:“

„2. Lõigetes 1 ja 1a osutatud leping ja/või 
lepingu pakkumus:“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 148 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 e. Artikli 148 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

„3. Erandina lõikest 1 ei ole leping ja/või 
lepingu pakkumine nõutav, kui 
põllumajandustootja tarnib toorpiima 
ühistule, mille liige põllumajandustootja on 
ja mille põhikirjas või põhikirja alusel ette 
nähtud või sellest tulenevates eeskirjades ja 
otsustes sisalduvad sätted, millel on lõike 2 
punktide a, b ja c sätetega sarnane mõju.“

„3. Erandina lõigetest 1 ja 1a ei ole leping 
ja/või lepingu pakkumine nõutav, kui 
põllumajandustootja tarnib toorpiima 
ühistule, mille liige põllumajandustootja on 
ja mille põhikirjas või põhikirja alusel ette 
nähtud või sellest tulenevates eeskirjades ja 
otsustes sisalduvad sätted, millel on lõike 2 
punktide a, b ja c sätetega sarnane mõju.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 f. Artikkel 149 jäetakse välja.

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 g. Artikkel 152 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 152 „Artikkel 152

Tootjaorganisatsioonid Tootjaorganisatsioonid

1. Liikmesriigid võivad taotluse korral
tunnustada tootjaorganisatsioone, mis:“

1. Liikmesriigid tunnustavad taotluse 
korral tootjaorganisatsioone, mis:“

a) koosnevad ühe artikli 1 lõikes 2 
loetletud teatava sektori tootjatest ning 
mida kõnealused tootjad kontrollivad 
kooskõlas artikli 153 lõike 2 punktiga c; 

a) koosnevad ühe artikli 1 lõikes 2 
loetletud teatava sektori tootjatest ning 
mida kõnealused tootjad kontrollivad 
kooskõlas artikli 153 lõike 2 punktiga c; 

b) on asutatud tootjate algatusel; b) on asutatud tootjate algatusel ning 
olenemata sellest, kas omandiõigus 
antakse põllumajandustootjalt 
tootjaorganisatsioonile üle või mitte, 
viivad ellu vähemalt ühte järgmistest 
tegevustest:

i) ühine töötlemine;

ii) ühine turustamine, sealhulgas ühine 
müügiplatvorm või ühine transport;

iii) ühine pakendamine, märgistamine või 
reklaam;

iv) kvaliteedikontrolli ühine 
korraldamine;

v) seadmete või hoidlate ühine 
kasutamine;

vi) tootmisega otseselt seotud jäätmete 
ühine käitlemine;

vii) sisendite ühishanked;

viii) muu ühistegevus mõnel käesoleva 
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lõike punktis c loetletud eesmärgil; 

c) järgivad konkreetset eesmärki, mis võib 
hõlmata vähemalt ühte järgmistest 
eesmärkidest:

c) järgivad konkreetset eesmärki, mis võib 
hõlmata vähemalt ühte järgmistest 
eesmärkidest:

i) selle tagamine, et tootmine kavandatakse 
ja kohandatakse vastavalt nõudmisele, eriti 
kvaliteedi ja kvantiteedi osas;

i) selle tagamine, et tootmine kavandatakse 
ja kohandatakse vastavalt nõudmisele, eriti 
kvaliteedi ja kvantiteedi osas;

ii) pakkumise koondamine ja liikmete 
toodete turuleviimine, sealhulgas 
otseturunduse kaudu;

ii) pakkumise koondamine ja liikmete 
toodete turuleviimine, sealhulgas 
otseturunduse kaudu;

iii) tootmiskulude ja investeeringutasuvuse 
optimeerimine reageerimaks 
keskkonnaalastele ja loomade heaolu 
standarditele, ning omahindade 
tasakaalustamine;

iii) tootmiskulude ja investeeringutasuvuse 
optimeerimine reageerimaks 
keskkonnaalastele ja loomade heaolu
standarditele, ning omahindade 
tasakaalustamine;

iv) säästvate tootmismeetodite, 
uuenduslike tavade, majanduskonkurentsi 
ja turu arengu uuringute tegemine ja 
vastavate algatuste väljatöötamine;

iv) säästvate tootmismeetodite, 
uuenduslike tavade, majanduskonkurentsi 
ja turu arengu uuringute tegemine ja 
vastavate algatuste väljatöötamine;

v) keskkonnasäästlike viljelustavade ja 
tootmistehnoloogia ning usaldusväärsete 
loomade heaolu tagamise tavade ja tehnika 
kasutamise edendamine ja selleks tehnilise 
abi osutamine;

v) keskkonnasäästlike viljelustavade ja 
tootmistehnoloogia ning usaldusväärsete 
loomade heaolu tagamise tavade ja tehnika 
kasutamise edendamine ja selleks tehnilise 
abi osutamine;

vi) tootmisstandardite kasutamise 
edendamine ja selleks tehnilise abi 
osutamine, tootekvaliteedi parandamine ja 
kaitstud päritolunimetuse, geograafilise 
tähise või riikliku kvaliteedimärgisega 
toodete arendamine;

vi) tootmisstandardite kasutamise 
edendamine ja selleks tehnilise abi 
osutamine, tootekvaliteedi parandamine ja 
kaitstud päritolunimetuse, geograafilise 
tähise või riikliku kvaliteedimärgisega 
toodete arendamine;

vii) kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine, 
eelkõige vee, mulla ja maastiku kaitseks 
ning elurikkuse säilitamiseks või 
arendamiseks;

vii) kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine, 
eelkõige vee, mulla ja maastiku kaitseks 
ning elurikkuse säilitamiseks või 
arendamiseks;

viii) loodusvarade säästvasse kasutamisse 
ja kliimamuutuste leevendamisse 
panustamine;

viii) loodusvarade säästvasse kasutamisse 
ja kliimamuutuste leevendamisse 
panustamine;

ix) reklaami ja turustamise algatuste 
ettevalmistamine;

ix) reklaami ja turustamise algatuste 
ettevalmistamine;

x) käesoleva määruse artikli 31 lõikes 2 
osutatud ja määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 36 kohaste puu- ja köögiviljasektori 
rakenduskavade kohaselt moodustatud 
ühisfondide juhtimine;

x) käesoleva määruse artikli 31 lõikes 2 
osutatud ja määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 36 kohaste puu- ja köögiviljasektori 
rakenduskavade kohaselt moodustatud 
ühisfondide juhtimine;
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xi) futuuriturgude ja kindlustussüsteemide 
kasutamiseks vajaliku tehnilise abi 
andmine.

xi) futuuriturgude ja kindlustussüsteemide 
kasutamiseks vajaliku tehnilise abi 
andmine.

1a. Hoolimata Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 101 lõikest 1 võib 
käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioon 
kavandada oma liikmete nimel seoses 
nende kogutoodanguga või osaga 
kogutoodangust tootmist, tootmiskulude 
optimeerimist, viia põllumajandustooteid 
turule ja pidada läbirääkimisi 
põllumajandustoodete tarnelepingute üle.

Läbirääkimisi võib pidada järgmistel 
tingimustel:

a) lõike 1 punkti b kohased tegevused on 
olulised asjaomase koguse ning tootmise 
ja toote turuleviimise kulude seisukohalt;

b) tootjaorganisatsioon koondab tarned 
selliste läbirääkimistega hõlmatud 
põllumajandustoodete mahu või koguse 
jaoks;

c) asjaomased tootjad ei ole ühegi teise 
sellise tootjaorganisatsiooni liikmed, kes 
peab samuti nende nimel sarnaste 
lepingute üle läbirääkimisi; sellegipoolest 
võivad liikmesriigid nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel sellest tingimusest 
kõrvale kalduda, kui 
põllumajandustootjatel on kaks eraldi 
tootmisüksust, mis asuvad erinevates 
geograafilistes piirkondades;

d) põllumajandustoote suhtes ei ole 
põllumajandustootja liikmesuse tõttu 
ühistus, mis ei ole ise asjaomase 
tootjaorganisatsiooni liige, kehtestatud 
vastavalt ühistu põhikirjas sätestatud 
tingimustele või nimetatud põhikirjas 
sätestatud või sellest tulenevatele 
eeskirjadele ja otsustele tarnekohustust.

1b. Käesoleva artikli kohaldamisel 
hõlmavad viited tootjaorganisatsioonidele 
ka artikli 156 lõike 1 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide liitusid, kui need 
tootjaorganisatsioonide liidud vastavad 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
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nõuetele.

1c. Konkurentsiasutus võib 
üksikjuhtumipõhiselt otsustada, et 
tootjaorganisatsiooni peetavaid teatavaid 
läbirääkimisi tuleks uuesti alustada või 
neid üldse mitte pidada, kui asjaomane 
asutus peab seda vajalikuks konkurentsi 
säilitamiseks või leiab, et ohustatakse ELi 
toimimise lepingu artiklis 39 osutatud 
eesmärkide saavutamist. Käesoleva artikli 
kohaldamisel tähendab mõiste „riiklik 
konkurentsiasutus“ nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 osutatud asutust.

Rohkem kui üht liikmesriiki hõlmavate 
läbirääkimiste korral teeb esimeses lõigus 
osutatud otsuse ilma artikli 229 lõikes 2 
või 3 osutatud menetlust kohaldamata 
komisjon. Muudel juhtudel teeb vastava 
otsuse läbirääkimistega seotud 
liikmesriigi riiklik konkurentsiasutus.

Esimese lõigu kohaselt tegutsedes teavitab 
konkurentsiasutus enne esimese ametliku 
uurimismeetme võtmist või kohe pärast 
seda komisjoni kirjalikult ja annab 
komisjonile kohe pärast otsuste 
vastuvõtmist nendest teada.

2. Lõike 1 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni tunnustus võib jõusse 
jääda, kui tootjaorganisatsioon tegeleb CN-
koodi ex 2208 alla kuuluvate toodete, 
millele ei ole osutatud aluslepingute I lisas, 
turustamisega, tingimusel et selliste toodete 
kogus ei ületa 49 % tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu koguväärtusest ja et 
selliste toodete puhul ei saada liidu toetust. 
Nimetatud tooteid ei võeta arvesse puu- ja 
köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide 
puhul turustatud toodangu väärtuse 
arvutamisel artikli 34 lõike 2 tähenduses.

2. Lõike 1 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni tunnustus võib jõusse 
jääda, kui tootjaorganisatsioon tegeleb CN-
koodi ex 2208 alla kuuluvate toodete, 
millele ei ole osutatud aluslepingute I lisas, 
turustamisega, tingimusel et selliste toodete 
kogus ei ületa 49 % tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu koguväärtusest ja et 
selliste toodete puhul ei saada liidu toetust. 
Nimetatud tooteid ei võeta arvesse puu- ja 
köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide 
puhul turustatud toodangu väärtuse 
arvutamisel artikli 34 lõike 2 tähenduses.

2a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
enne ... [käesoleva määruse 
jõustumiskuupäev] siseriikliku õiguse 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsioone, 
mis vastavad lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, käsitatakse käesoleva artikli 
kohaselt tunnustatud 
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tootjaorganisatsioonidena.

2b. Selliste tootjaorganisatsioonide puhul, 
mis on tunnustatud enne ... [käesoleva 
määruse jõustumiskuupäev], kuid mis ei 
vasta käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, tühistavad liikmesriigid 
tunnustuse hiljemalt ... [kolm aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist]. 

3. Erandina lõikest 1 tunnustavad 
liikmesriigid tootjaorganisatsioone, mis 
koosnevad piima- ja piimatootesektori 
tootjatest ning mis:

a) on asutatud tootjate algatusel;

b) järgivad konkreetset eesmärki, mis võib 
hõlmata ühte või mitut järgmistest 
eesmärkidest:

i) selle tagamine, et tootmine 
kavandatakse ja kohandatakse vastavalt 
nõudmisele, eriti kvaliteedi ja kvantiteedi 
osas;

ii) tarnete koondamine ja liikmete toodete 
turuleviimine;

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 h. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 152a

Läbirääkimisorganisatsioonid

1. Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud 
teatavasse sektorisse kuuluvaid 
läbirääkimisorganisatsioone, mis:
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a) on asutatud tootjate algatusel;

b) täidavad konkreetset eesmärki, mis võib 
hõlmata ühte või mitut järgmistest 
eesmärkidest:

i) selle tagamine, et tootmist kavandatakse 
ja kohandatakse vastavalt nõudlusele, 
eriti kvaliteedi ja kvantiteedi mõttes;

ii) tarnete koondamine ja oma liikmete 
toodete turuleviimine;

iii) tootmiskulude optimeerimine ja 
omahindade tasakaalustamine.

2. Ilma et see piiraks suhkrusektorit 
käsitleva artikli 125 kohaldamist, võib 
tunnustatud läbirääkimisorganisatsioon 
pidada oma liikmete nimel nende kogu või 
osa kogutoodanguga seoses läbirääkimisi 
põllumajandustoodete tarnelepingute üle 
ühes artikli 1 lõikes 2 loetletud teatavas 
sektoris.

3. Läbirääkimisi võib pidada:

a) olenemata sellest, kas vastavate 
põllumajandustoodete omandiõigus 
antakse tootjalt üle 
tootjaorganisatsioonile üle või mitte;

b) olenemata sellest, kas kokkulepitud 
hind on mõnede või kõikide liikmete 
kogutoodangu jaoks sama või mitte;

c) tingimusel, et konkreetse 
läbirääkimisorganisatsiooni puhul on 
täidetud kõik järgmised tingimused:

i) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
põllumajandustoodete maht või kogus ei 
ületa 3,5 % liidu kogutoodangust;

ii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
põllumajandustoodete maht või kogus, 
mida toodetakse või tarnitakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 33 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust;

d) tingimusel, et 
läbirääkimisorganisatsioon koondab 
tarned selliste läbirääkimistega hõlmatud 
põllumajandustoodete mahu või koguse 
jaoks;
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e) tingimusel, et asjaomased tootjad ei ole 
ühegi teise sellise 
läbirääkimisorganisatsiooni liikmed, mis 
peab samuti nende nimel sarnaste 
lepingute üle läbirääkimisi; sellegipoolest 
võivad liikmesriigid nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel sellest tingimusest 
kõrvale kalduda, kui 
põllumajandustootjatel on kaks eraldi 
tootmisüksust, mis asuvad erinevates 
geograafilistes piirkondades;

f) tingimusel, et põllumajandustoote 
suhtes ei ole põllumajandustootja 
liikmesuse tõttu ühistus, mis ei ole ise 
asjaomaste läbirääkimisorganisatsioonide 
liige, kehtestatud vastavalt ühistu 
põhikirjas sätestatud tingimustele või 
nimetatud põhikirjas sätestatud või sellest 
tulenevatele eeskirjadele ja otsustele 
tarnekohustust; ning

g) tingimusel, et 
läbirääkimisorganisatsioon teavitab 
pädevaid asutusi liikmesriigis või 
liikmesriikides, milles ta tegutseb, selliste 
läbirääkimistega hõlmatud 
põllumajandustoodete mahust või 
kogusest.

4. Käesoleva artikli kohaldamisel 
hõlmavad viited 
läbirääkimisorganisatsioonidele ka artikli 
156 lõike 2 kohaselt tunnustatud 
läbirääkimisorganisatsioonide liitusid, kui 
need läbirääkimisorganisatsioonide liidud 
vastavad käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud nõuetele.

5. Lõike 3 punkti c alapunktis ii sätestatud 
tingimustest olenemata võib 
läbirääkimisorganisatsioon pidada 
piimasektoris lõike 1 kohaselt 
läbirääkimisi, kui selle 
läbirääkimisorganisatsiooni läbiräägitav 
põllumajandustoodete maht või kogus, 
mida toodetakse või tarnitakse 
liikmesriigis, mille toorpiima aastane 
kogutoodang on alla 500 000 tonni, ei 
ületa 45 % kõnealuse liikmesriigi 
kogutoodangust.



AD\1124405ET.docx 75/96 PE599.808v02-00

ET

6. Lõike 3 punkti c ja lõike 4 kohaldamisel 
avaldab komisjon talle sobival viisil liidu 
ja liikmesriikide tootmiskogused, 
kasutades kõige ajakohasemat 
olemasolevat teavet.

7. Erandina lõike 3 punktist c ja lõikest 4 
võib konkurentsiasutus 
üksikjuhtumipõhiselt otsustada, et 
läbirääkimisorganisatsiooni peetavaid 
teatavaid läbirääkimisi tuleks uuesti 
alustada või neid üldse mitte pidada, kui 
asjaomane asutus peab seda vajalikuks 
konkurentsi säilitamiseks või leiab, et 
ohustatakse ELi toimimise lepingu artiklis 
39 osutatud eesmärkide saavutamist.

Piimasektori puhul võib 
konkurentsiasutus sekkuda, kui 
asjaomane asutus peab seda vajalikuks 
konkurentsi säilitamiseks või selleks, et 
hoida oma territooriumil ära VKEdest 
toorpiima töötlejatele suure kahju 
tekitamine.

Rohkem kui üht liikmesriiki hõlmavate 
läbirääkimiste korral teeb esimeses lõigus 
osutatud otsuse ilma artikli 229 lõikes 2 
või 3 osutatud menetlust kohaldamata 
komisjon. Muudel juhtudel teeb vastava 
otsuse läbirääkimistega seotud 
liikmesriigi riiklik konkurentsiasutus.

Käesolevas lõikes osutatud otsuseid ei 
kohaldata varem kui asjaomastele 
ettevõtjatele teatamise kuupäeval.

8. Lõike 7 kohaselt tegutsedes teavitab 
konkurentsiasutus enne esimese ametliku 
uurimismeetme võtmist või kohe pärast 
seda komisjoni kirjalikult ja annab 
komisjonile kohe pärast lõike 7 kohaste 
otsuste vastuvõtmist nendest teada.

9. Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

a) „riiklik konkurentsiasutus“ – nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 
osutatud asutus;

b) „VKE“ – mikro-, väikese või keskmise 
suurusega ettevõte soovituse 2003/361/EÜ 
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tähenduses.

10. Liikmesriik, kus peetakse käesoleva 
artikli kohaseid läbirääkimisi, teavitab 
komisjoni.

11. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
enne ... [käesoleva määruse 
jõustumiskuupäev] siseriikliku õiguse 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsioone, 
mis vastavad lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, käsitatakse käesoleva artikli 
kohaselt tunnustatud 
läbirääkimisorganisatsioonidena.“

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 i (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 i. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 152b

Väärtuse jaotamine

Ilma et see piiraks suhkrusektorit 
käsitleva artikli 125 kohaldamist, võivad 
artikli 1 lõikes 2 loetletud teatava sektori 
põllumajandustoodete tootjad leppida 
käesoleva määruse artikli 152 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide, 
käesoleva määruse artikli 152a kohaselt 
tunnustatud 
läbirääkimisorganisatsioonide või nende 
käesoleva määruse artikli 156 kohaselt 
tunnustatud liitude kaudu asjaomaseid 
tooteid turustavate või töötlevate 
ettevõtjatega kokku väärtuse jaotamise 
klauslites ning sealhulgas turukasumites 
ja -kahjumites, määrates kindlaks, kuidas 
asjaomaste turuhindade või muude 
kaubaturgude muutused nende vahel 
jaotatakse.“.
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Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 j (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 154 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 j. Artikli 154 lõike 1 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

„1. Selleks et liikmesriik saaks teda 
tunnustada, peab tunnustust taotlev 
tootjaorganisatsioon olema juriidiline isik
või juriidilise isiku selgelt määratletud 
osa:“

„1. Liikmesriigid tunnustavad 
tootjaorganisatsioonidena mis tahes sellist 
tunnustamist taotlevat juriidilist isikut või 
juriidilise isiku selgelt määratletud osa:“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 k (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 154a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 k. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 154a

Läbirääkimisorganisatsioonide 
tunnustamine

1. Selleks et liikmesriik saaks teda 
tunnustada, peab tunnustust taotlev 
läbirääkimisorganisatsioon olema 
juriidiline isik või juriidilise isiku selgelt 
määratletud osa:

a) mis vastab artikli 152a lõike 1 
punktides a ja b sätestatud nõuetele;

b) millel on miinimumarv liikmeid ja/või 
mis tagab oma tegutsemispiirkonnas 
turustatava toodangu miinimumkoguse 
või -väärtuse, mille kehtestab asjaomane 
liikmesriik;

c) mis esitab tegevuste nõuetekohase 
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elluviimise kohta piisavaid tagatisi nii 
kestuse kui ka tõhususe, inimressursi, 
seadmete ja tehnilise toe liikmete 
kasutusse andmise ja asjakohasel juhul 
pakkumise koondamise kohta;

d) millel on põhikiri, mis vastab käesoleva 
lõike punktidele a, b ja c.

2. Liikmesriigid:

a) teevad otsuse 
läbirääkimisorganisatsioonile tunnustuse 
andmise kohta nelja kuu jooksul alates 
taotluse ja kõigi asjakohaste 
lisadokumentide esitamisest; kõnealune 
taotlus esitatakse liikmesriigis, kus asub 
organisatsiooni peakorter;

b) kontrollivad enda määratud 
ajavahemiku järel, kas tunnustatud 
läbirääkimisorganisatsioonid ja 
läbirääkimisorganisatsioonide liidud 
järgivad käesolevat peatükki;

c) nõuetele mittevastavuse või eeskirjade 
eiramise korral käesolevas peatükis ette 
nähtud meetmete kohaldamisel, määravad 
neile organisatsioonidele ja liitudele 
kohaldatava, liikmesriikide poolt 
kehtestatud karistuse ning vajadusel 
otsustavad, kas tunnustamine tuleks 
tühistada;

d) teavitavad komisjoni igal aastal 
hiljemalt 31. märtsiks igast eelmisel 
kalendriaastal tehtud tunnustuse 
andmise, andmata jätmise või tühistamise 
otsusest.“

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 l (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 156 – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 l. Artikli 156 pealkiri asendatakse 
järgmisega:
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„Tootjaorganisatsioonide liidud“ „Tootjaorganisatsioonide liidud ning 
läbirääkimisorganisatsioonide liidud“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kohandada ühise turukorralduse ühtse määruse teksti 
vastavalt läbirääkimisorganisatsioonide loomisele, mida raportöör soovitas 
muudatusettepanekus 69, ja lubada neil moodustada läbirääkimisorganisatsioonide liite.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 m (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 156 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 m. Artikli 156 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

„2. Erandina lõikest 1 võib liikmesriik 
taotluse korral tunnustada piima- ja 
piimatootesektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide liitu, kui 
asjaomane liikmesriik on seisukohal, et liit 
suudab tunnustatud tootjaorganisatsiooni
tegevusi tõhusalt ellu viia ning et ta vastab 
artikli 161 lõikes 1 sätestatud 
tingimustele.“

„2. Liikmesriik võib taotluse korral 
tunnustada tunnustatud 
läbirääkimisorganisatsioonide liitu, kui 
asjaomane liikmesriik on seisukohal, et liit 
suudab kõiki tunnustatud 
läbirääkimisorganisatsiooni tegevusi 
tõhusalt ellu viia ning et ta vastab artikli 
154a lõikes 1 sätestatud tingimustele.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 n (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 n. Artikli 157 lõike 1 sissejuhatav osa 
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asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud 
teatavasse sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:“

„1. Liikmesriigid võivad taotluse korral 
tunnustada artikli 1 lõikes 2 loetletud ühte 
või mitmesse sektorisse kuuluvaid 
tootmisharudevahelisi organisatsioone, 
mis:“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 o (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt xiv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 o. Artikli 157 lõike 1 punkti c 
lisatakse järgmine alapunkt:

„xiv a) väärtuse jaotamise 
standardklauslites ning sealhulgas 
turukasumites ja -kahjumites 
kokkuleppimine, määrates kindlaks, 
kuidas asjaomaste turuhindade või muude 
kaubaturgude muutused nende vahel 
jaotatakse.“

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 p (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xiv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 p. Artikli 157 lõike 1 punkti c 
lisatakse järgmine alapunkt:

„xiv b) kollektiivsete meetmete 
rakendamine, et ennetada ja ohjata 
sanitaar-, fütosanitaar- ja 
keskkonnaalaseid riske ja ohte, mis on 
seotud põllumajandustoodete ja 
toiduainete tootmisega, ning vajaduse 
korral töötlemise ja/või turustamise ja/või 
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levitamisega.“

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 q (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 3 – punkt c – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 q. Artikli 157 lõike 3 punkti c 
lisatakse järgmine alapunkt:

„xi a) väärtuse jaotamise 
standardklauslites ning sealhulgas 
turukasumites ja -kahjumites 
kokkuleppimine, määrates kindlaks, 
kuidas asjaomaste turuhindade või muude 
kaubaturgude muutused nende vahel 
jaotatakse.“

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 r (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 3 – punkt c – alapunkt xi b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 r. Artikli 157 lõike 3 punkti c 
lisatakse järgmine alapunkt:

„xi b) kollektiivsete meetmete 
rakendamine, et ennetada ja ohjata 
sanitaar- ja keskkonnaalaseid riske ja 
ohte, mis on seotud põllumajandustoodete 
ja toiduainete tootmisega, ning vajaduse 
korral töötlemise ja/või turustamise ja/või 
levitamisega.“

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 s (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 158a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 s. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 158a

Riikidevaheliste tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide tunnustamine

Organisatsiooni tunnustamise kohta teeb 
otsuse liikmesriik, kus asub 
riikidevahelise tootmisharudevahelise 
organisatsiooni peakorter.

Liikmesriik, kes peab tunnustamise kohta 
otsuse tegema, loob halduskoostööks, 
mida on vaja tunnustamistingimuste 
täitmise kontrollimiseks, vajalikud 
kontaktid teiste liikmesriikidega, kus asub 
vastava organisatsiooni liikmeid.

Teised liikmesriigid, kus asub 
riikidevahelise tootmisharudevahelise 
organisatsiooni liikmeid, osutavad 
liikmesriigile, kes peab tunnustamise 
kohta otsuse tegema, igakülgset vajalikku 
haldusabi.

Liikmesriik, kes peab tunnustamise kohta 
otsuse tegema, esitab kõigile teistele 
liikmesriikidele, kus asub vastava 
organisatsiooni liikmeid ja kes seda 
nõuavad, kogu vajaliku teabe.“

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 t (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 159 – pealkiri

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 t. Artikli 159 pealkiri asendatakse 
järgmisega:

„Kohustuslik tunnustamine“ „Nõutav tunnustamine“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
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Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 u (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 159 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 u. Artikli 159 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

„Erandina artiklitest 152–158 tunnustavad 
liikmesriigid taotluse korral:“

„Erandina artiklitest 152a–158 tunnustavad 
liikmesriigid taotluse korral:“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 v (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 159 – punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 v. Artikli 159 punkt a asendatakse 
järgmisega:

„a) tootjaorganisatsioone: „a) piima- ja piimatootesektori 
läbirääkimisorganisatsioone;“

i) puu- ja köögiviljasektoris ühe või 
mitme nimetatud sektori toote osas ja/või 
selliste toodete osas, mis on mõeldud 
üksnes töötlemiseks,

ii) oliiviõli ja lauaoliivide sektoris,

iii) siidiussisektoris,

iv) humalasektoris;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 w (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 161

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 w. Artikkel 161 jäetakse välja.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 x (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 168 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 x. Artiklisse 168 lisatakse järgmine 
lõige:

„1a. Kui liikmesriigid ei kasuta käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud võimalusi, võib 
tootja, tootjaorganisatsioon või 
tootjaorganisatsioonide liit artikli 1 lõikes 
2 loetletud teatavasse sektorisse (v.a 
piima-, piimatoote- ja suhkrusektor) 
kuuluvate põllumajandustoodete puhul 
nõuda, et tema toodete tarne suhtes 
töötlejale või turustajale tuleb kohaldada 
osapoolte vahelist kirjalikku lepingut 
ja/või esmaostjate kirjalikku lepingu 
pakkumust samadel tingimustel, mis on 
sätestatud käesoleva artikli lõigetes 4–6.

Kui esmaostja on mikro-, väikese või 
keskmise suurusega ettevõte soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses, ei ole leping 
ja/või lepingu pakkumus kohustuslik, 
välja arvatud juhul, kui artikli 157 
kohaselt tunnustatud sektori 
tootmisharudevaheline organisatsioon on 
koostanud standardlepingu, mis vastab 
liidu eeskirjadele.“

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 y (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 168 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 y. Artikli 168 lõike 4 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

„4. Lõikes 1 osutatud leping või 
lepingu pakkumus:“

„4. Lõigetes 1 ja 1a osutatud leping või 
lepingu pakkumus:“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 z (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 168 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 z. Artikli 168 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

„5. Erandina lõikest 1 ei ole leping või 
lepingu pakkumus nõutav, kui tootja tarnib 
asjaomaseid tooteid ühistust ostjale, mille 
liige tootja on ja mille põhikirjas või 
põhikirja alusel kehtestatud või sellest 
tulenevates eeskirjades ja otsustes 
sisalduvad sätted, millel on lõike 4 
punktide a, b ja c sätetega sarnane mõju.“

„5. Erandina lõigetest 1 ja 1a ei ole 
leping või lepingu pakkumus nõutav, kui 
tootja tarnib asjaomaseid tooteid ühistust 
ostjale, mille liige tootja on ja mille 
põhikirjas või põhikirja alusel kehtestatud 
või sellest tulenevates eeskirjades ja 
otsustes sisalduvad sätted, millel on lõike 4 
punktide a, b ja c sätetega sarnane mõju.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 z a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 169

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 z a. Artikkel 169 jäetakse välja.
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Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 z b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 170

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 z b. Artikkel 170 jäetakse välja.

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 z c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 171

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 z c. Artikkel 171 jäetakse välja.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 3 z d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
III a peatükk – artikkel 175a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 z d. II jaotisse lisatakse uus peatükk:

„IIIa PEATÜKK

Suhted tarneahelaga

Artikkel 175a

Ebaausad kaubandustavad

Enne 30. juunit 2018 esitab Euroopa 
Komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule seadusandliku ettepaneku liidu 
tasandi raamistiku kohta heast 
kaubandustavast suurel määral 
kõrvalekalduvate ning hea usu ja õiglase 
kohtlemise põhimõttega vastuolus olevate 
tavade vastu võitlemiseks 
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põllumajandustootjate, sealhulgas nende 
organisatsioonide ja töötlevate VKEde 
ning tarneahela järgmise etapi 
kaubanduspartnerite vahelistes 
tehingutes.“

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 209 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 a. Artikli 209 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

„ELi toimimise lepingu artikli 101 lõiget 1 
ei kohaldata käesoleva määruse artikli 152 
kohaselt tunnustatud 
põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, või 
käesoleva määruse artikli 156 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide
kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud 
tegevuse suhtes, mis on seotud 
põllumajandustoodete tootmise või 
müügiga või ühiste seadmete kasutamisega 
põllumajandustoodete ladustamiseks, 
käitlemiseks või töötlemiseks, välja 
arvatud siis, kui ohustatakse ELi toimimise 
lepingu artikli 39 eesmärkide saavutamist.“

„ELi toimimise lepingu artikli 101 lõiget 1 
ei kohaldata põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste, käesoleva 
määruse artikli 152 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide, käesoleva 
määruse artikli 152a kohaselt 
tunnustatud 
läbirääkimisorganisatsioonide või 
käesoleva määruse artikli 156 kohaselt 
tunnustatud läbirääkimisorganisatsioonide 
liitude kokkulepete, otsuste ja 
kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis on 
seotud põllumajandustoodete tootmise või 
müügiga või ühiste seadmete kasutamisega 
põllumajandustoodete ladustamiseks, 
käitlemiseks või töötlemiseks, välja 
arvatud siis, kui ohustatakse ELi toimimise 
lepingu artikli 39 eesmärkide saavutamist.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 209 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Artikli 209 lõike 1 teise lõigu järele 
lisatakse järgmine lõik:

„Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
39 sätestatud eesmärkide täitmiseks on 
põllumajandustoodete müügi jaoks
vajalikud objektiivsetel turukriteeriumidel 
põhinevaid väärtuse jaotamise klausleid 
ja kindlaksmääratavaid 
hinnakujundusmeetodeid puudutavad 
kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud 
tavad.“

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 209 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Artikli 209 lõike 1 kolmas lõik 
jäetakse välja.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 209 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Artikli 209 lõike 2 esimese lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:

„Põllumajandustootjad, 
põllumajandustootjate liitud või sellistest 
liitudest moodustatud ühendused, 
käesoleva määruse artikli 152 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonid, artikli 
152a kohaselt tunnustatud 
läbirääkimisorganisatsioonid või 
käesoleva määruse artikli 156 kohaselt 
tunnustatud 
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läbirääkimisorganisatsioonide liidud 
võivad aga taotleda komisjonilt arvamuse 
avaldamist asjaomaste kokkulepete, 
otsuste ja kooskõlastatud tegevuse 
kooskõla kohta ELi toimimise lepingu 
artiklis 39 sätestatud eesmärkidega. 
Taotlusi arvamuse avaldamiseks 
käsitletakse viivitamata ja komisjon 
saadab taotlejale oma arvamuse kahe kuu 
jooksul alates taotluse kättesaamisest. Kui 
komisjon selle ajavahemiku jooksul ei 
vasta, loetakse arvamus positiivseks.“

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 209 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e. Artikli 209 lõike 2 esimese lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:

„Komisjon võib omal algatusel või 
liikmesriigi taotlusel arvamuse sisu 
muuta, eelkõige juhul, kui taotleja on 
esitanud ebatäpse teabe või arvamust 
kuritarvitanud.“

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 209 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 f. Artikli 209 lõike 1 kolmas lõik 
jäetakse välja.
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Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 219 – lõige 1 – lõik 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 g. Artikli 219 lõike 1 neljas lõik 
asendatakse järgmisega:

„Selliste meetmetega võib turuhäiretele või 
nende ohule reageerimiseks vajalikus 
ulatuses ja vajalikuks ajavahemikuks 
pikendada või muuta käesoleva määrusega 
ettenähtud muude meetmete kestust ning 
laiendada ja muuta selliste meetmete 
reguleerimisala ja muid aspekte või näha 
ette eksporditoetused või peatada täielikult 
või osaliselt imporditollimaksude 
kohaldamine, sealhulgas teatavate koguste 
või ajavahemike osas, kui see on vajalik.“

„Selliste meetmetega võib turuhäiretele või 
nende ohule reageerimiseks vajalikus 
ulatuses ja vajalikuks ajavahemikuks 
pikendada või muuta käesoleva määrusega 
ettenähtud muude meetmete kestust ning 
laiendada ja muuta selliste meetmete 
reguleerimisala ja muid aspekte või näha 
ette eksporditoetused, peatada täielikult või 
osaliselt imporditollimaksude 
kohaldamine, sealhulgas teatavate koguste 
või ajavahemike osas, kui see on vajalik, 
või esitada ettepanekuid asjakohaste 
tarnehaldusmeetmete kohta.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 220a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 h. Lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 220a

Tootmise vabatahtliku vähendamise kava

1. Turu tõsise tasakaalustamatuse korral 
ja juhul, kui tootmistehnoloogia seda 
võimaldab, võib komisjon otsustada anda 
toetust artikli 1 lõikes 2 loetletud teatava 
sektori tootjatele, kes vähendavad 
kindlaks määratud aja jooksul 
vabatahtlikult tarneid võrreldes sama 
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perioodiga eelneval aastal. 

2. Toetust antakse taotluse alusel, mille 
tootjad on esitanud tootjate 
asukohaliikmesriigis, kasutades 
asjaomase liikmesriigi sätestatud 
meetodit. 

Liikmesriigid võivad otsustada, et 
vähendamistoetuse taotlusi esitavad 
tootjate nimel tunnustatud 
organisatsioonid või siseriikliku õiguse 
alusel loodud ühistud. Sellisel juhul 
tagavad liikmesriigid, et toetus kantakse 
täielikult üle tootjatele, kes on oma 
tarneid tulemuslikult vähendanud.

3. Asjaomase kava tõhusa ja asjakohase 
rakendamise tagamiseks on komisjonil 
õigus võtta artikli 227 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse:

a) maksimaalne üldmaht või -kogus, mille 
võrra tuleb tarneid vähendamiskava 
raames liidus tasandil vähendada;

b) vähendamisperioodi kestus ja vajaduse 
korral selle pikendamine;

c) toetuse suurus kooskõlas vähendatud 
mahu või kogusega ja selle rahastamise 
kord;

d) taotlejate toetuskõlblikusse ja taotluste 
vastuvõetavuse kriteeriumid;

e) kava rakendamise eritingimused.“

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 i (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 222 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 i. Artikli 222 lõike 1 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

„1. Turgudel valitsevate tõsiste „1. Turgudel valitsevate tõsiste 
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tasakaaluhäirete ajal võib komisjon vastu 
võtta rakendusakte, mille kohaselt ei 
kohaldata ELi toimimise lepingu artikli 
101 lõiget 1 tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide, nende liitude ja 
tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kokkulepete ja otsuste 
suhtes ükskõik millises käesoleva määruse 
artikli 1 lõikes 2 osutatud sektoris, 
tingimusel et kõnealused kokkulepped ja 
otsused ei kahjusta siseturu nõuetekohast 
toimimist, kõnealuste kokkulepete ja 
otsuste range eesmärk on kahjustatud 
sektorit stabiliseerida ja need kuuluvad 
ühte või mitmesse järgmisesse 
kategooriasse:“

tasakaaluhäirete ajal võib komisjon vastu 
võtta rakendusakte, mille kohaselt ei 
kohaldata ELi toimimise lepingu artikli 
101 lõiget 1 põllumajandustootjate, 
põllumajandustootjate liitude või sellistest 
liitudest moodustatud ühenduste või 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide, 
tunnustatud 
läbirääkimisorganisatsioonide, nende 
liitude ja tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
kokkulepete ja otsuste suhtes ükskõik 
millises käesoleva määruse artikli 1 lõikes 
2 osutatud sektoris, tingimusel et 
kõnealused kokkulepped ja otsused ei 
kahjusta siseturu nõuetekohast toimimist, 
kõnealuste kokkulepete ja otsuste range 
eesmärk on kahjustatud sektorit 
stabiliseerida ja need kuuluvad ühte või 
mitmesse järgmisesse kategooriasse:“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 j (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 222 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 k. Artikli 222 lõige 2 jäetakse välja.

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 k (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 222 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 k. Artikli 222 lõike 3 esimese lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
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„Lõikes 1 osutatud kokkuleppeid ja 
otsuseid võib laiendada kooskõlas artiklis 
164 sätestatud tingimustega.“

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 l (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 232 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 l. Artikli 232 lõige 2 jäetakse välja.

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 m (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt c – taane 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 m. VII lisa II osa esimese punkti 
alapunkti c taane 2 asendatakse 
järgmisega:

„– võib teatavate kaitstud 
päritolunimetusega ja rikastamiseta 
toodetud veinide üldalkoholisisalduse 
ülempiir olla suurem kui 15 
mahuprotsenti;“

„– võib teatavate kaitstud 
päritolunimetusega ja rikastamiseta 
toodetud veinide üldalkoholisisalduse 
ülempiir olla suurem kui 15 mahuprotsenti, 
v.a osalise kontsentreerimise meetodite 
puhul, mis on loetletud VIII lisa I osa B 
jao punktis 1;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 n (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VIII lisa – I osa – A jagu – punkt 2
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4 n. VIII lisa I osa A jao punkt 2 
asendatakse järgmisega:

„2. Naturaalse alkoholisisalduse tõusu 
mahuprotsentides võib saavutada B jaos 
osutatud veinivalmistustavade abil ja see ei 
tohi ületada:

„2. Naturaalse alkoholisisalduse tõusu 
mahuprotsentides võib saavutada B jaos 
osutatud veinivalmistustavade abil ja see ei 
tohi ületada:

a) 3 mahuprotsenti 
viinamarjakasvatusvööndis A;

a) 3,5 mahuprotsenti 
viinamarjakasvatusvööndis A;

b) 2 mahuprotsenti 
viinamarjakasvatusvööndis B;

b) 2,5 mahuprotsenti 
viinamarjakasvatusvööndis B;

c) 1,5 mahuprotsenti 
viinamarjakasvatusvööndis C.“

c) 2 mahuprotsenti 
viinamarjakasvatusvööndis C.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga ei muudeta käesoleva õigusaktiga ette nähtud piirmäärasid, vaid 
selle eesmärk on lihtsustada rikastamise lubamise menetlust, delegeerides liikmesriikidele 
kogu pädevuse asjaomase veinivalmistustava lubamiseks.

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 270 – lõik 1 – punkt 4 o (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VIII lisa – I osa – A jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 o. VIII lisa I osa A jao punkt 3 
jäetakse välja.
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