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LÜHISELGITUS

Euroopa põllumajandussektori ees seisavad praegu ja ka edaspidi suured väljakutsed, nagu 
kliimamuutus ja veepuudus. Väga tähtis on ühist põllumajanduspoliitikat nende 
väljakutsetega kohandada. Euroopa põllumajandus kasutab ikka veel suurel hulgal vett, 
pestitsiide, väetisi ja energiat, ning vajalike meetmete puudumisel teeb seda ka edaspidi.

Üldsusele on raske põhjendada suurtele, intensiivtootmisega tegelevatele 
põllumajandusettevõtetele Euroopa Liidu otsetoetuste maksmist varasemate saakide või maa 
omandiõiguse põhjal, ilma et tootjatel palutaks vähendada oma kasvuhoonegaaside heidet 
ning vee, väetiste, pestitsiidide ja energia kasutamist.

Tasu avalike teenuste eest

Eelmise aasta novembris tutvustas komisjon oma teatist ühise põllumajanduspoliitika 
„tervisekontrolli” kohta. Komisjoni teatel pidi ees ootama ühise põllumajanduspoliitika 
radikaalne reform. Otsetoetusi pidi oluliselt vähendatama, soodustades selle arvel keskkonna 
ja tööhõive jaoks ilmnevat kasu. Selle aasta mais esitatud õigusakti ettepanekutes piirdus 
komisjon kahjuks vaid otsetoetuste minimaalsete kärbetega.

Põllumajandustootjatele tuleks maksta mitte seniste saakide või maa omamise, vaid selliste 
avalike teenuste osutamise eest nagu bioloogilise mitmekesisuse suurendamine ja veekasutuse 
reguleerimine, samuti seaduslikke kohustusi ületavate saavutuste eest keskkonna, loomade 
heaolu ja toiduohutuse valdkonnas. Seepärast teeb raportöör ettepaneku kaotada 2020. aastaks 
järkjärgult kõik praegused otsetoetused. Ühise põllumajanduspoliitika eelarvepõhimõte peaks 
olema „avaliku sektori raha kasutamine avalike teenuste eest tasumiseks”.

Nõuetele vastavuse kriteeriumid

Põllumajanduse mis tahes avaliku sektori vahenditest rahastamise eeltingimus peab olema 
keskkonna, looduse ja loomakaitse valdkonna õigusaktide täitmine. Seda reguleeritakse 
nõuetele vastavuse kriteeriumidega. Raportöör teeb ettepaneku nimetatud kriteeriume 
tugevdada ja võtta nõuetele vastavuse kriteeriumide hulka täiendavaid veekasutuse ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste alaseid sätteid.

Kogemuste kohaselt tuleb tugevdada kontrolli ja karmistada karistusi nõuetelevastavuse 
kriteeriumide täitmata jätmise eest. Tugevama kontrolli tagamiseks teeb raportöör ettepaneku 
kehtestada kontrolli miinimumtase. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid igal aastal 
kontrollima vähemalt 5% põllumajandustootjatest.

Kohustusliku maa tootmisest kõrvaldamise kaotamine

Komisjon teeb ettepaneku kaotada kohustuslik maa tootmisest kõrvaldamine. See põhjustab 
bioloogilise (eelkõige linnustiku) mitmekesisuse ja muude oluliste keskkonnahüvede uusi 
kaotusi. Euroopa Liidu eesmärk on peatada 2010. aastaks bioloogilise mitmekesisuse kadu.

Ilma põllumajandussektori abita on see võimatu.

Teaduslikest tõenditest nähtub, et maa tootmisest kõrvalejätmine on keskkonnale olulist kasu 
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toonud. Muuhulgas on see loonud elupaiku metsloomadele ja -lindudele ning leevendanud 
intensiivse põllumajandusega piirkondades mullale ja veele avaldatavat mõju. Maa tootmisest 
kõrvalejätmise kaotamine viib nimetatud kasude kadumisele. See kadu tuleks hüvitada 
nõuetekohaste sihtotstarbeliste meetmetega maaelu arengu poliitika raames.

Lisaks tuleb põlluservadele rajada puhverribad looduslikest ja õistaimedest ning ekstensiivselt 
haritavatest põllukultuuridest, mille puhul ei kasutata väetisi ja pestitsiide. See on hea abinõu 
bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks, kuid lisaks annab see ka puhtama pinnase ning 
eelkõige puhtama pinna- ja põhjavee

Kliimamuutus

Põllumajandussektor on suur kasvuhoonegaaside tekitaja. Tuleks anda eritoetust meetmetele, 
mis on suunatud energiatarbimise vähendamisele toiduahelas, ning meetmetele 
põllumajandusjäätmete tekke vältimiseks ja jäätmete korduvkasutuseks.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata intensiivsele loomakasvatusele, mis tekitab umbes 18% CO2
heitkogustest maailmas. Kindlasti ei tohiks ühtse põllumajanduspoliitika raha kasutada liha 
tarbimise edendamiseks, mida praegu ikka veel tehakse. See, mida ja kui palju keegi tarbib, 
on igaühe vaba valik, kuid avaliku sektori raha ei tohiks kasutada selliste toodete tarbimise 
edendamiseks, millel on negatiivne mõju kliimamuutusele, veepuudusele ja ülemaailmsele 
näljahädale.

Kogu põllumajandussektori kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks tuleb komisjonil 
2009. aastal esitada siduvate õigusaktide ettepanekud, mille eesmärk on vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid põllumajandussektoris 2020. aastaks vähemalt 30% võrra ja 
2050. aastaks vähemalt 50% võrra.

Loomade heaolu

Põllumajandussektoris tuleks oluliselt parandada loomade heaolu. Komisjon peaks 2009. 
aastal esitama siduvate õigusaktide ettepanekud, mille eesmärk on parandada loomade heaolu 
Euroopa Liidus. Ettepanekud peavad sisaldama suurfarmide järkjärgulist kaotamist.

2007. aastal hääletas parlamendi enamus selle poolt, et tühistada kõik subsiidiumid neile, kes 
kasvatavad pulle härjavõitluste jaoks. Kahjuks ignoreerisid komisjon ja nõukogu seda 
parlamendi selget üleskutset. Härjavõitlus on julm sport ja Euroopa Liit ei tohiks seda toetada.
Seepärast kordab raportöör parlamendi üleskutset ja palub tühistada härjavõitluste tarvis 
pullide kasvatajatele antavad toetused.

Eksporditoetused

Eksporditoetused takistavad endiselt õiglast kaubandust põllumajandussektoris. Sageli 
kahjustavad need toetused arenguriikide kohalikke turge. Seepärast peaks komisjon 2009.
aastaks kõik eksporditoetused tühistama.

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Nõukogu 29. septembri 2003. aasta 
määruse (EÜ) 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks ning 
muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, 
(EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 
(EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) 
nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 
1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 
2529/2001) rakendamisega seoses saadud 
kogemused näitavad, et toetusmehhanismi 
teatavaid aspekte on vaja kohandada.
Eelkõige tuleks laiendada otsetoetuste 
lahtisidumist tootmisest ja lihtsustada ühtse 
otsemaksete kava toimimist. Samuti tuleks 
märkida, et määrust (EÜ) nr 1782/2003 on 
selle jõustumisest alates oluliselt 
muudetud. Kõnealuseid arenguid arvesse 
võttes ja selguse huvides tuleks kõnealune 
määrus kehtetuks tunnistada ja asendada 
uue määrusega.

(1) Nõukogu 29. septembri 2003. aasta 
määruse (EÜ) 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks ning 
muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, 
(EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 
(EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) 
nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 
1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 
2529/2001) rakendamisega seoses saadud 
kogemused näitavad, et toetusmehhanismi 
teatavaid aspekte on vaja kohandada.
Eelkõige tuleks tugevalt laiendada 
otsetoetuste lahtisidumist tootmisest, 
seades eesmärgiks täieliku lahtisidumise, 
ja lihtsustada ühtse otsemaksete kava 
toimimist. Samuti tuleks märkida, et 
määrust (EÜ) nr 1782/2003 on selle 
jõustumisest alates oluliselt muudetud.
Kõnealuseid arenguid arvesse võttes ja 
selguse huvides tuleks kõnealune määrus 
kehtetuks tunnistada ja asendada uue 
määrusega.

Selgitus

Keskkonnaalaste püüdluste realiseerimiseks, sealhulgas uute väljakutsetega tegelemiseks 
tuleb suured rahasummad tõsta ümber esimese samba alt teise samba alla.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et ühtlasi vältida 
põllumajandusmaa kasutamise lõpetamist 
ja tagada selle heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes hoidmine, kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ühenduse
raamistik, mille alusel liikmesriigid 
kehtestavad standardid, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist (maakasutus, 
külvikord, tootmisviisid) ja 
põllumajandusstruktuure. Maa 
kohustusliku tootmisest kõrvalejätmise 
tühistamine ühtse otsemaksete kava raames 
võib mõningatel juhtudel avaldada 
kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige 
teatavatele maastikuelementidele. Seetõttu 
on asjakohane tõhustada olemasolevaid 
ühenduse sätteid, mis on vajadusel
suunatud kindlaksmääratud 
maastikuelementide kaitsele.

(3) Selleks et ühtlasi vältida 
põllumajandusmaa kasutamise lõpetamist 
ja tagada selle heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes hoidmine, kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ühenduse 
raamistik, mille alusel liikmesriigid 
kehtestavad standardid, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist (maakasutus, 
külvikord, tootmisviisid) ja 
põllumajandusstruktuure. Maa 
kohustusliku tootmisest kõrvalejätmise 
tühistamine ühtse otsemaksete kava raames 
vähendab veelgi looduslikku 
mitmekesisust, eriti linnustiku osas, ning 
muid olulisi keskkonnahüvesid. Seetõttu 
on vaja maksta asjakohast hüvitust, mis 
on suunatud bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsele ja kindlustamisele, sealhulgas 
kindlaksmääratud maastikuelementide 
kaitsele ja taastamisele. See tuleks 
saavutada kehtivate ühenduse 
õigusnormide tugevdamise, samuti uute 
hüvitusmeetmete kehtestamisega.

Selgitus

Teaduslik tõendusmaterjal näitab, et maa tootmisest kõrvaldamine on toonud keskkonnale 
olulist kasu. Muuhulgas on see loonud elupaiku metsloomadele ja -lindudele ning 
leevendanud intensiivse põllumajandusega piirkondades mullale ja veele avaldatavat mõju.
Maa tootmisest kõrvaldamise kaotamine viib nimetatud kasude kadumisele. See kadu tuleks 
hüvitada nõuetekohaste sihtotstarbeliste meetmetega maaelu arengu poliitika raames.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Põllumajandusliku tegevusega seoses on 
teatavates piirkondades muutunud üha 
problemaatilisemaks veeressursside kaitse 
ja majandamine. Seetõttu on asjakohane 
tõhustada ka ühenduse kehtivat 
raamistikku heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste osas, et kaitsta 
veekogusid reostuse ja äravoolu eest ning 
reguleerida veekasutust.

(4) Põllumajandusliku tegevusega seoses 
muutub ühenduse järjest suuremas osas
üha problemaatilisemaks veeressursside 
kaitse ja majandamine. Seetõttu on 
asjakohane tõhustada ka ühenduse kehtivat 
raamistikku heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste osas, et kaitsta 
veekogusid reostuse ja äravoolu eest ning 
reguleerida veekasutust, sealhulgas 
vähendada iga-aastast suurt veeraiskamist 
paremate agronoomiliste ja veemajanduse 
süsteemide abil.

Selgitus

Veepuuduse probleemi lahendamiseks ja vältimiseks tuleb vähendada põllumajandussektori 
iga-aastast veeraiskamist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna püsirohumaadel on keskkonnale 
positiivne mõju, on asjakohane kohaldada 
meetmeid olemasolevate püsirohumaade 
säilitamise soodustamiseks, et vältida 
rohumaa suuremahulist muutmist 
haritavaks maaks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete 
suhtes.

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete 
suhtes. Toetuste ümbersuunamise määra 
tuleks järsult suurendada, et 2020. 
aastaks järk-järgult kaotada kõik 
praegused otsetoetused. 

Selgitus

Põllumajandustootjaid tuleks mitte automaatselt toetada, vaid tasustada selliste avalike 
teenuste eest nagu näiteks bioloogilise mitmekesisuse suurendamine ja veevarude säilitamine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid vahendeid
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
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kutsutud üles oma poliitikaid kohandama.
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid.
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

kutsutud üles oma poliitikaid kohandama.
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega ühenduse 
territooriumil ning võtta otsustavaid 
meetmeid. Bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmine on tasakaalustatud 
veemajanduse kõrval suur väljakutse ja 
kuigi selles vallas on tehtud olulisi 
edusamme, ei ole võimalik saavutada 
Euroopa Liidu eesmärki peatada 
bioloogilise mitmekesisuse kadu ELis
2010. aastaks, kui selles vallas ei tehta 
lisapingutusi. Lisapingutused peaksid 
hõlmama ka ühenduse 
põllumajandusmudeli põhjalikku 
muutmist, kasutades ära nende
liikmesriikide kogemusi, kelle 
põllumajandus toetub traditsioonilisele 
väiketootmismudelile. Seetõttu tunnistab
ühendus vajadust lahendada need uued 
probleemid oma poliitikate raames.
Põllumajanduse valdkonnas on nõukogu 
20. septembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 
1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid.
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.
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Selgitus

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Äärepoolseimate piirkondade erandlik 
geograafiline asend, isoleeritus, väike 
pindala, mägine maastik ja kliima tekitavad 
piirkondade põllumajandussektorile 
lisakoormust. Selliste koormuste ja 
piirangute leevendamiseks on otstarbekas 
kehtestada äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjate suhtes erand 
ümbersuunamisest tuleneva 
vähendamiskohustuse kohaldamisest.

(9) Äärepoolseimate piirkondade erandlik 
geograafiline asend, isoleeritus, väike 
pindala, mägine maastik ja kliima tekitavad 
piirkondade põllumajandussektorile 
lisakoormust. Selliste koormuste ja 
piirangute leevendamiseks on otstarbekas 
kehtestada äärepoolseimate ja 
ebasoodsates oludes piirkondade 
põllumajandustootjate suhtes erand 
ümbersuunamisest tuleneva 
vähendamiskohustuse kohaldamisest, kui 
on tegemist säästva põllumajandusega.

Selgitus

Mittesäästvat põllumajandustegevust ei tohiks toetada.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kõik olemasolevad otsetoetused 
tuleks järk-järgult kaotada 2013. aastaks.
Seejärel tuleks põllumajandustootjatele 
toetusi maksta üksnes osutatavate avalike 
teenuste eest, nagu bioloogilise 
mitmekesisuse suurendamine ja 
veemajandus, samuti nende saavutuste 
eest keskkonna, loomade heaolu ja 
toiduohutuse valdkonnas.

Selgitus

Põllumajandustootjaid tuleb ergutada reageerima turule. Otsetoetused moonutavad turgu 
ning asetavad ühenduse vahenditele suure koorma. Keskkonnajuhtimine oleks mõttekam 
paigutada teise samba alla.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Ühise põllumajanduspoliitika 
esimest sammast tuleks tulevikus säilitada 
selleks, et tagada põllumajandustootja 
võtmeroll paljude maapiirkondade 
majandusmootorina, maastiku säilitajana 
ja Euroopa Liidus sätestatud kõrgete 
toiduohutusnõuete tagajana.

Selgitus

Põllumajandustootjatele eraldatavate otsetoetuste süstemaatiline vähendamine võib 
vähendada märgatavalt põllumajandusettevõtete tasuvust ning seada ohtu paljude 
põllumajandusettevõtete ellujäämise. Euroopa Liit peab tulevikus suutma end ise 
toiduainetega varustada.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Haritava maa kohustuslik tootmisest 
kõrvalejätmine kehtestati tarnekontrolli 
mehhanismina. Põllukultuuride sektori 
turuarengud ja tootmisest lahti seotud 
toetuste kehtestamine ei põhjenda enam 
kõnealuse vahendi säilitamise vajadust ja 
seetõttu tuleks see kaotada. Määruse (EÜ) 
nr 1782/2003 artikli 53 ja artikli 63 lõike 2 
kohaselt kehtestatud maa tootmisest 
kõrvalejätmise toetusõigused aktiveeritakse 
hektarite suhtes seega samadel tingimustel 
kui kõik muud toetusõigused.

(27) Haritava maa kohustuslik tootmisest 
kõrvalejätmine kehtestati tarnekontrolli 
mehhanismina. Põllukultuuride sektori 
turuarengud ja tootmisest lahti seotud 
toetuste kehtestamine ei põhjenda enam 
kõnealuse vahendi säilitamise vajadust ja 
seetõttu tuleks see kaotada. Määruse (EÜ) 
nr 1782/2003 artikli 53 ja artikli 63 lõike 2 
kohaselt kehtestatud maa tootmisest 
kõrvalejätmise toetusõigused aktiveeritakse 
hektarite suhtes seega samadel tingimustel 
kui kõik muud toetusõigused. Teise samba 
maksetega tuleks põllumajandustootjaid 
ergutada säästva põllumajanduse 
meetmete kaudu aktiivselt edendama 
bioloogilist mitmekesisust. See peaks 
tasakaalustama keskkonnakahjud, mis 
tekivad haritava maa kohustusliku 
tootmisest kõrvalejätmise tühistamise 
tagajärjel.

Selgitus

Teadusuuringud näitavad, et maa tootmisest kohustusliku kõrvaldamise kaotamine mõjub 
bioloogilisele mitmekesisusele väga negatiivselt. Seepärast on väga tähtis neid mõjusid 
tasakaalustada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja.
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5.

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja.
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5.
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peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine 
muudab tootjate valikud paindlikumaks, 
võimaldades neil tootmisotsuseid langetada 
tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel.
Eelkõige kehtib see põllukultuuride, 
humala- ja seemnesektori puhul ning 
teataval määral ka veiselihasektori puhul.
Seetõttu tuleks kõnealuste sektorite 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
integreerida ühtsesse otsemaksete kavva.
Selleks, et veiselihasektori 
põllumajandustootjad saaksid järk-järgult 
kohaneda uue toetuskorraga, tuleks ette 
näha isasloomade eritoetuse ja tapatoetuse 
lisamise järkjärguline kohaldamine. Kuna 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
kehtestati puu- ja köögiviljasektoris alles 
hiljuti ja üksnes üleminekumeetmena, ei 
ole selliste kavade läbivaatamine vajalik.

peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine 
muudab tootjate valikud paindlikumaks, 
võimaldades neil tootmisotsuseid langetada 
tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel.
Eelkõige kehtib see põllukultuuride, 
humala- ja seemnesektori puhul ning 
teataval määral ka veiselihasektori puhul.
Seetõttu tuleks kõnealuste sektorite 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
integreerida ühtsesse otsemaksete kavva.
Selleks, et veiselihasektori 
põllumajandustootjad saaksid järk-järgult 
kohaneda uue toetuskorraga, tuleks ette 
näha isasloomade eritoetuse ja tapatoetuse 
lisamise järkjärguline kohaldamine. Tuleks 
peatada kõik maksed härjavõitluse pullide 
kasvatajatele. Kuna tootmisega osaliselt 
seotud maksed kehtestati puu- ja 
köögiviljasektoris alles hiljuti ja üksnes 
üleminekumeetmena, ei ole selliste kavade 
läbivaatamine vajalik.

Selgitus

Me ei tohiks toetada härjavõitlust. Peame avaldama pullikasvatajatele survet, et nad 
lõpetaksid pullide selleks otstarbeks müümise.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuid ammlehmade, lamba- ja 
kitselihasektori osas näib, et teatavate 
piirkondade põllumajandusvaldkondades 
võib tootmise miinimumtaseme säilitamine 
olla jätkuvalt vajalik, iseäranis juhul, kui 
põllumajandustootjatel ei ole võimalust 
muude majanduslike alternatiivide 
kasutamiseks. Sellest tulenevalt peaks 
liikmesriikidel olema võimalus säilitada 
tootmisega seotud toetused praegusel 

(31) Kuid ammlehmade, lamba- ja 
kitselihasektori osas näib, et teatavate 
piirkondade põllumajandusvaldkondades 
võib tootmise miinimumtaseme säilitamine 
olla jätkuvalt vajalik, iseäranis juhul, kui 
põllumajandustootjatel ei ole võimalust 
muude majanduslike alternatiivide 
kasutamiseks. Sellest tulenevalt peaks 
liikmesriikidel olema võimalus säilitada 
tootmisega seotud toetused praegusel 
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tasemel või ammlehmade osas madalamal 
tasemel. Sellisel juhul tuleks ette näha 
erisätted Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1760/2000 ning nõukogu 
määruses (EÜ) nr 21/2004 sätestatud 
identifitseerimise ja registreerimise nõuete 
osas.

tasemel või ammlehmade osas madalamal 
tasemel, eeldusel et 
põllumajandustootmine on säästev ja 
loomasõbralik. Sellisel juhul tuleks ette 
näha erisätted Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 1760/2000 ning 
nõukogu määruses (EÜ) nr 21/2004 
sätestatud identifitseerimise ja 
registreerimise nõuete osas.

Selgitus

Mittesäästvat põllumajandustegevust ei tohiks toetada.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Liikudes järk-järgult selle suunas, et 
kaotada 2013. aastaks kõik 
eksporditoetused, nagu lepiti kokku 
Hongkongis, kaotatakse 2009. aastaks 
kõik eksporditoetused kariloomadele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. 2009. aastal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekud, 
mille eesmärk on vastu võtta õiguslikud 
meetmed, et vähendada 
põllumajandussektori kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks vähemalt 30% 
võrra. Ettepanekud sisaldavad ka 
ambitsioonikat pikaajalist eesmärki, mis 
tuleb saavutada 2050. aastaks.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. 2009. aastal esitab komisjon siduvad 
õiguslikud meetmed eesmärgiga 
parandada loomade heaolu Euroopa 
Liidus.

Selgitus

Loomade heaolu tuleb parandada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaa ning eelkõige maa, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
oleks heades põllumajandus- ja
keskkonnatingimustes. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil heade põllumajandus- ja
keskkonnatingimuste miinimumnõuded III 
lisas sätestatud raamistiku alusel, võttes 
arvesse asjaomaste alade eriomadusi, sh 
mulla- ja ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, tootmisviise ja 
põllumajandusstruktuure.

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaa ning eelkõige maa, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
oleks heades keskkonnatingimustes.
Liikmesriigid määratlevad riiklikul või 
piirkondlikul tasandil komisjoni suuniste 
põhjal heade keskkonnatingimuste 
miinimumnõuded III lisas sätestatud 
raamistiku alusel, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, tootmisviise ja 
põllumajandusstruktuure.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal 
aastal järgmise protsendimäära võrra:

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal 
aastal järgmise protsendimäära võrra:

a) 2009: 7%, a) 2009: 15%
b) 2010: 9%, b) 2010: 22%
c) 2011: 11%, c) 2011: 29%
d) 2012: 13%. d) 2012: 36%

Selgitus

Toetuste ümbersuunamise määrade eesmärk peaks olema otsetoetuste järkjärguline 
kaotamine 2020. aastaks, kuna otsetoetused ei taga seda, et põllumajandustootjad pakuvad 
avalikke hüvesid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kontrollivad kohapeal, kas 
põllumajandustootja täidab 1. peatükis 
osutatud kohutusi.

1. Liikmesriigid kontrollivad kohapeal 
vähemalt 5% kõigist otsetoetusi saanud 
ettevõtetest, et välja selgitada, kas 
põllumajandustootja täidab 1. peatükis 
osutatud kohutusi.

Selgitus

Tuleb määrata kontrolli miinimumtase, et põllumajandustootjad tunnetaksid vajadust 
nõuetele vastavuse kriteeriume täita.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusõigused, mida ei aktiveerita kahe 
aasta jooksul, lähevad riiklikku reservi, 
välja arvatud artikli 36 lõikes 1 määratletud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral.

Toetusõigused, mida ei aktiveerita ühe 
aasta jooksul, lähevad riiklikku reservi, 
välja arvatud artikli 36 lõikes 1 määratletud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral. Seda raha tuleks kasutada 
keskkonnasõbralike põllumajandustavade 
täiustamiseks.

Selgitus

Ühtse otsemaksete eelarve kasutamata jäänud vahendeid tuleks kasutada põllumajanduse 
keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on 2008. aastaks pindalatoetuse taotluste 
esitamiseks ettenähtud kuupäeval 
püsikarjamaa all, ja mis tahes muude 
toetuskõlblike hektarite jaoks.

b) on 2008. aastaks pindalatoetuse taotluste 
esitamiseks ettenähtud kuupäeval 
kasutusel püsirohumaana, ja mis tahes 
muude toetuskõlblike hektarite jaoks.

Selgitus

Kõigil püsirohumaadel ei toimu karjatamist. Püsirohumaad kujutavad endast olulist 
süsinikuvaru ja Euroopa kõige tähtsamaid bioloogiliselt mitmekesiseid elupaiku. Sellest 
vaatenurgast lähtudes on niidetavad rohumaad sama olulised kui karjamaad.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kes kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 artikli 68 lõike 2 punkti 

1. Liikmesriigid, kes kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 artikli 68 lõike 2 punkti 
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a alapunktiga i säilitasid kogu või osa 
käesoleva määruse artiklis 41 osutatud 
riiklike ülemmäärade sellest osast, mis 
vastab määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI lisas 
osutatud ammlehmatoetusele, maksavad 
põllumajandustootjatele igal aastal 
lisatoetust.

a alapunktiga i säilitasid kogu või osa 
käesoleva määruse artiklis 41 osutatud 
riiklike ülemmäärade sellest osast, mis 
vastab määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI lisas 
osutatud ammlehmatoetusele, maksavad 
põllumajandustootjatele igal aastal 
lisatoetust. Toetust ei maksta aga 
tootjatele, kes kasvatavad pulle 
härjavõitluse jaoks.

Selgitus

Me ei tohiks toetada härjavõitlust. Peame avaldama pullikasvatajatele survet, et nad 
lõpetaksid pullide selleks otstarbeks müümise.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 artikli 68 lõikega 1, 
lõike 2 punkti a alapunktiga ii või lõike 2 
punktiga b säilitasid kogu või osa 
käesoleva määruse artiklis 41 osutatud 
riiklike ülemmäärade sellest osast, mis 
vastab vasikate tapatoetusele, muude 
loomade kui vasikate tapatoetusele või 
isasveiste eritoetusele, võivad 2010. ja 
2011. aastal maksta 
põllumajandustootjatele lisatoetust.
Lisatoetust makstakse IV jaotise 1. peatüki 
8. jaos sätestatud tingimustel vasikate ja 
muude veiste kui vasikate tapmise ning 
isasveiste pidamise eest. Lisatoetust 
antakse 50 % määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artikli 68 alusel kohaldatavast tasemest 
ning käesoleva määruse artikli 53 lõike 2 
kohaselt kehtestatud piirides.

2. Liikmesriigid, kes kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 artikli 68 lõikega 1, 
lõike 2 punkti a alapunktiga ii või lõike 2 
punktiga b säilitasid kogu või osa 
käesoleva määruse artiklis 41 osutatud 
riiklike ülemmäärade sellest osast, mis 
vastab vasikate tapatoetusele, muude 
loomade kui vasikate tapatoetusele või 
isasveiste eritoetusele, võivad 2010. ja 
2011. aastal maksta 
põllumajandustootjatele lisatoetust.
Lisatoetust makstakse IV jaotise 1. peatüki 
8. jaos sätestatud tingimustel vasikate ja 
muude veiste kui vasikate tapmise ning 
isasveiste pidamise eest. Lisatoetust 
antakse 50 % määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artikli 68 alusel kohaldatavast tasemest 
ning käesoleva määruse artikli 53 lõike 2 
kohaselt kehtestatud piirides. Toetust ei 
maksta aga tootjatele, kes kasvatavad 
pulle härjavõitluse jaoks.

Selgitus

Me ei tohiks toetada härjavõitlust. Peame avaldama pullikasvatajatele survet, et nad 
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lõpetaksid pullide selleks otstarbeks müümise.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on 30. juuni 2008. aasta seisuga 
püsikarjamaa all, ja mis tahes muude 
toetuskõlblike hektarite jaoks.

b) on 30. juuni 2008. aasta seisuga 
püsirohumaa all, ja mis tahes muude 
toetuskõlblike hektarite jaoks.

Selgitus

Kõigil püsirohumaadel ei toimu karjatamist. Püsirohumaad kujutavad endast olulist 
süsinikuvaru ja Euroopa kõige tähtsamaid bioloogiliselt mitmekesiseid elupaiku. Sellest 
vaatenurgast lähtudes on niidetavad rohumaad sama olulised kui karjamaad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punktid a–e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses: a) seoses:

i) teatavate põllumajanduslike 
tootmisviisidega, mis on keskkonna 
kaitsmiseks või parandamiseks olulised;

i) teatavate põllumajanduslike 
tootmisviisidega, mis on keskkonna 
kaitsmiseks või parandamiseks olulised;

ii) põllumajandustoodete kvaliteedi 
parandamisega või

ii) põllumajandustoodete keskkonna ja 
tervisega seotud kvaliteedi parandamisega 
või

iii) põllumajandustoodete turustamise 
parandamisega;

iii) säästvate ja tervislike 
põllumajandustoodete turustamise 
parandamisega;

b) et aidata toime tulla ebasoodsate 
asjaoludega, mis mõjutavad piima-, 
veiseliha-, lamba- ja kitseliha- ning 
riisisektori põllumajandustootjaid 
majanduslikult haavatavates või 
keskkonnatundlikes piirkondades;

b) et aidata toime tulla ebasoodsate 
asjaoludega, mis mõjutavad säästva piima-
, veiseliha-, lamba- ja kitseliha- ning 
riisisektori põllumajandustootjaid 
majanduslikult haavatavates või 
keskkonnatundlikes piirkondades;

c) piirkondades, kus kohaldatakse c) piirkondades, kus kohaldatakse 
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ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, 
et vältida maa kasutamisest loobumist 
ja/või et aidata põllumajandustootjatel 
toime tulla kõnealuste piirkondade 
ebasoodsate asjaoludega;

ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, 
et vältida keskkonnaväärtusliku maa 
kasutamisest loobumist ja/või et aidata 
keskkonnaväärtuslikel maadel 
tegutsevatel põllumajandustootjatel toime 
tulla kõnealuste piirkondade ebasoodsate 
asjaoludega;

d) saagi kindlustusmaksete toetamise 
vormis kooskõlas artiklis 69 sätestatud 
tingimustega;

d) saagi kindlustusmaksete toetamise 
vormis kooskõlas artiklis 69 sätestatud 
tingimustega;

e) investeerimisfondidega taime- ja 
loomahaiguste korral kooskõlas artiklis 70 
sätestatud tingimustega.

e) sissemaksetena taime- ja 
loomahaigustega seotud 
investeerimisfondidesse kooskõlas artiklis 
70 sätestatud tingimustega.

Selgitus

Mittesäästvat põllumajandustegevust ei tohiks toetada. Keskkonnaväärtuslikku maad tuleb 
kaitsta.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saagi kindlustamine Põllumajanduskindlustus

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
põllumajanduskindlustuse makseid
ebasoodsatest ilmastikutingimustest või 
looma- või taimehaigustest tulenevate 
majanduslike kahjude vastu, kui 
erakindlustusega ei ole võimalik neid 
riske katta.

Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendavad ebasoodsad 
ilmastikutingimused selliseid 

Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi 
mõisted:
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loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad 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.

– „ebasoodsad ilmastikutingimused” –
sellised loodusõnnetusega võrreldavad 
ilmastikutingimused nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad 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;
– „majanduslik kahju” – lisakulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
tema poolt võetavate erandlike 
meetmetega, et vähendada asjaomase turu 
varustamist, või muu märkimisväärne 
toodangu kadu. Majandusliku kahjuna ei 
käsitata kulusid, mille puhul saab hüvitist 
anda muude ühenduse sätete alusel või 
mis tulenevad muude tervishoiu, 
veterinaar- ja fütosanitaarmeetmete 
kohaldamisest.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 1 ja lõike 2 punkt b, artikli 4 
lõiked 1, 2 ja 4, artikli 5 punktid a, b ja d

Artikli 3 lõige 1 ja lõike 2 punktid b ja d, 
artikli 4 lõiked 1, 2, 4 ja 5

Selgitus

Looduse ja eelkõige bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks peaksid kohustuslikud 
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haldusnõuded sarnaselt kehtivatele ühise põllumajanduspoliitika õigusaktidele hõlmama kõiki 
nõukogu direktiivide 79/409/EMÜ (loodusliku linnustiku direktiiv) ja 92/43/EMÜ (loodusliku 
loomastiku ja taimestiku direktiiv) asjakohaseid sätteid. Kõik käesoleva muudatusettepaneku 
vastuvõtmise korral kohustuslikesse haldusnõuetesse lisatavad õigusnormid on ühise 
põllumajanduspoliitika kehtivates õigusaktides juba esindatud.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 5 – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 ja artikli 13 lõike 1 punkt a Artiklid 6, 13 ja 15

Selgitus

Looduse ja eelkõige bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks peaksid kohustuslikud 
haldusnõuded sarnaselt kehtivatele ühise põllumajanduspoliitika õigusaktidele hõlmama kõiki 
nõukogu direktiivide 79/409/EMÜ (loodusliku linnustiku direktiiv) ja 92/43/EMÜ (loodusliku 
loomastiku ja taimestiku direktiiv) asjakohaseid sätteid. Kõik käesoleva muudatusettepaneku 
vastuvõtmise korral kohustuslikesse haldusnõuetesse lisatavad õigusnormid on ühise 
põllumajanduspoliitika kehtivates õigusaktides juba esindatud.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

Artiklis 6 osutatud head põllumajandus- ja keskkonnatingimused

Teema Standardid

– Minimaalne muldkate
– Kohaspetsiifilistele tingimustele vastav 
maakasutus

Mulla erosioon:
Mulla kaitsmine asjakohaste vahenditega

Veepüüde terrassid

– Külvikordade standardid vajaduse korralMulla orgaaniline aine:
Mulla orgaanilise aine säilitamine 
asjakohaste tegevuste abil

– Koristusjäätmete käitlus haritaval maal
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Teema Standardid

Mulla struktuur:
Mulla struktuuri säilitamine asjakohaste 
meetmete abil

– Masinate asjakohane kasutamine

– Minimaalne loomkoormus ja/või asjakohane 
režiim

– Püsikarjamaade kaitse

– Maastikule iseloomulike vormide säilitamine, 
sealhulgas hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud ning põlluservad, 
kui see on asjakohane;
– oliivipuude väljajuurimise keelustamine, kui 
see on asjakohane
– Põllumajandusmaa võsastumise vältimine

Minimaalne hooldustööde tase:

Hooldustööde minimaalse taseme tagamine 
ja kasvukohtade kvaliteedi halvenemise 
vältimine

– Oliivisalude ja viinapuude heade 
kasvutingimuste säilitamine

Veekaitse ja -majandus:
Veekogude kaitse reostuse ja äravoolu eest;
veekasutuse reguleerimine

– Vooluveekogude äärde puhverribade 
rajamine;
– lubade andmise menetluse järgmine 
niisutussüsteemide puhul

Parlamendi muudatusettepanek

Artiklis 6 osutatud head keskkonnatingimused

Teema Standardid

Bioloogilise mitmekesisuse suurendamine – Põldude äärde puhverribade rajamine 
looduslikest ja õistaimedest (laius vähemalt 
kaks meetrit) või ekstensiivselt (ilma väetiste 
ja pestitsiidideta) kasvatatavatest põllu-
kultuuridest (laius vähemalt viis meetrit)

– Minimaalne muldkate

– Kohaspetsiifilistele tingimustele vastav 
maakasutus

Mulla erosioon:

Mulla kaitsmine asjakohaste vahenditega

Veepüüde terrassid
– Külvikordade standardid vajaduse korralMulla orgaaniline aine:

Mulla orgaanilise aine säilitamine 
asjakohaste tegevuste abil

– Koristusjäätmete käitlus haritaval maal
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Mulla struktuur:
Mulla struktuuri säilitamine asjakohaste 
meetmete abil

– Masinate asjakohane kasutamine

– Minimaalne loomkoormus ja/või asjakohane 
režiim

– Püsirohumaade kaitse

– Maastikule iseloomulike vormide säilitamine, 
sealhulgas hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud ning põlluservad, 
kui see on asjakohane;
– oliivipuude väljajuurimise keelustamine, kui 
see on asjakohane
– Põllumajandusmaa võsastumise vältimine

– Oliivisalude ja viinapuude heade 
kasvutingimuste säilitamine

Minimaalne hooldustööde tase:

Hooldustööde minimaalse taseme tagamine 
ja kasvukohtade kvaliteedi halvenemise 
vältimine

– vajaduse korral liigirikaste vanade 
oliivisalude väljajuurimise keelustamine

Veekaitse ja -majandus:
Veekogude kaitse reostuse ja äravoolu eest;
veekasutuse reguleerimine

– Vooluveekogude äärde puhverribade 
rajamine;
– lubade andmise menetluse järgmine 
niisutussüsteemide puhul

Pinnase ja põhjavee kaitse – Pestitsiidide, väetiste ja raskemetallide 
sisalduse ülemmäärad pinnases ja põhjavees

Selgitus

Maa heades põllumajandustingimustes hoidmine ei peaks olema kohustuslik, eriti kui seda ei 
kasutata enam tootmisotstarbel. Sageli on mingi ala keskkonnahüvede suurendamiseks 
kasulik vähendada selle põllumajanduslikku väärtust. Maa tootmisest kõrvaldamise kaotamise 
negatiivse keskkonnamõju tasakaalustamiseks tuleb bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
tagamiseks võtta alternatiivseid meetmeid.
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