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Muudatusettepanek 392
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem

Põllumajandusettevõtete nõustamise ja 
põllumajandusuuringute süsteem

Or. en

Muudatusettepanek 393
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõuandetegevus hõlmab vähemalt 1. 
peatükis osutatud kohustuslikke 
majandamisnõudeid ning häid 
põllumajandus- ja keskkonnatingimusi.

2. Nõuande- ja uurimistegevus hõlmab 
vähemalt 1. peatükis osutatud 
kohustuslikke majandamisnõudeid ning 
häid põllumajandus- ja 
keskkonnatingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Stéphane Le Foll

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõuandetegevus hõlmab vähemalt 1. 
peatükis osutatud kohustuslikke 
majandamisnõudeid ning häid 
põllumajandus- ja keskkonnatingimusi.

2. Nõuandetegevus hõlmab vähemalt 1. 
peatükis osutatud kohustuslikke 
majandamisnõudeid ning häid 
põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ja 
majanduslikult tasuvate, ökoloogiliselt 
jätkusuutlike ning loodusvarasid ja 
tootmiskulusid (energia, 
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põhitootmisvahendid jne) säästvamate 
tootmisviiside levitamist.

Or. fr

Selgitus

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Muudatusettepanek 395
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad eelisseisundi 
põllumajandustootjatele, kes saavad 
rohkem kui 15 000 eurot otsetoetusi 
aastas.

välja jäetud

Or. ro

Selgitus

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Muudatusettepanek 396
Stéphane Le Foll

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 . Liikmesriigid annavad eelisseisundi 
põllumajandustootjatele, kes saavad 
rohkem kui 15 000 eurot otsetoetusi 
aastas.

2. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
põllumajandustootjad saavad soovi korral 
kõnealuses nõustamissüsteemis osaleda.

Or. fr

Muudatusettepanek 397
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad eelisseisundi 
põllumajandustootjatele, kes saavad 
rohkem kui 15 000 eurot otsetoetusi aastas.

2. Liikmesriigid annavad eelisseisundi 
põllumajandustootjatele, kes saavad 
rohkem kui 15 000 eurot otsetoetusi aastas 
ja kes on nooremad kui 35 aastat.

Or. nl

Selgitus

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.



PE412.053v01-00 6/58 AM\739857ET.doc

ET

Muudatusettepanek 398
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2010 põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi rakendamise kohta aruande, 
millele vajadusel lisatakse asjakohased 
ettepanekud süsteemi kohustuslikuks 
muutmise kohta.

Kõigis liikmesriikides tehakse 
läbivaatamise käigus kindlaks parimad 
tavad ja liikmesriikidele antakse 
soovitused kõige tulemuslikuma ja 
tõhusama uurimis- ja nõustamissüsteemi 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduslike maatükkide 
identifitseerimissüsteem võib vajadusel 
hõlmata oliiviviljeluse geograafilise 
informatsiooni süsteemi.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
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Muudatusettepanek 400
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See andmebaas peab eelkõige võimaldama 
liikmesriigi pädeval asutusel otse ja 
viivitamata kätte saada andmed iga 
kalendri- ja/või turustusaasta kohta alates 
2000. aastast.

See andmebaas peab eelkõige võimaldama 
liikmesriigi pädeval asutusel otse ja 
viivitamata kätte saada andmed iga 
kalendri- ja/või turustusaasta kohta alates 
2000. aastast või uute liikmesriikide puhul 
alates esimesest aastast pärast nende 
ELiga ühinemist.

Or. ro

Selgitus

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Muudatusettepanek 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib otsustada, et 
toetusetaotluses tuleb märkida üksnes 
muutused, mis on toimunud võrreldes 
eelmisel aastal esitatud toetusetaotlusega. 
Liikmesriigid jaotavad eelmisel aastal 
kindlaksmääratud pindaladel põhinevad 
valmistrükitud vormid ning graafilise 
materjali, märkides kõnealuste alade 
asukoha, ja kui see on asjakohane, 
oliivipuude paiknemise.

2. Liikmesriik võib otsustada, et 
toetusetaotluses tuleb märkida üksnes 
muutused, mis on toimunud võrreldes 
eelmisel aastal esitatud toetusetaotlusega. 
Liikmesriigid jaotavad eelmisel aastal 
kindlaksmääratud pindaladel põhinevad 
valmistrükitud vormid ning graafilise 
materjali, märkides kõnealuste alade 
asukoha.

Or. es
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Selgitus

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Muudatusettepanek 402
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid viivad läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle, et kontrollida toetuste 
saamise õigust.

1. Liikmesriigid viivad läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle, et kontrollida toetuste 
saamise õigust. Halduskontroll ei tohi olla 
põllumajandustootjate jaoks liiga 
koormav, eelkõige maksumuse ja 
bürokraatia seisukohalt.

Or. en

Selgitus

Reduce red tape.

Muudatusettepanek 403
Jan Mulder, Niels Busk

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, kas 
põllumajandustootja täidab 1. peatükis 
osutatud kohustusi. Ühe 
põllumajandusettevõtte kontrollimine võib 
kesta kõige rohkem ühe päeva.

Or. en
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Selgitus

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development ".

Muudatusettepanek 404
Alyn Smith

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, kas 
põllumajandustootja täidab 1. peatükis 
osutatud kohustusi. Kontrollimine ei tohi 
olla põllumajandustootja jaoks liiga
koormav.

Or. en

Selgitus

Reduce red tape for cross compliance.

Muudatusettepanek 405
Constantin Dumitriu

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, kas 
põllumajandustootja täidab 1. peatükis 
osutatud kohustusi. Kontrollimine toimub 
astmeliste riskihinnangute alusel ning ei 
puuduta kõiki toetuse saajaid.

Or. ro
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Selgitus

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Muudatusettepanek 406
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad kasutada 
olemasolevaid haldus- ja 
kontrollisüsteeme, et tagada 1. peatükis 
osutatud kohustuslike majandamisnõuete 
ning heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste täitmine.

2. Liikmesriigid võivad kasutada 
olemasolevaid haldus- ja 
kontrollisüsteeme, et tagada 1. peatükis 
osutatud kohustuslike majandamisnõuete 
ning heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste täitmine.  
Sellegipoolest püüavad liikmesriigid 
piirata kontrollorganite arvu ja 
konkreetses põllumajandusettevõttes 
kohapealset kontrolli teostavate isikute 
arvu.

Or. en

Selgitus

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Muudatusettepanek 407
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kasutada 
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eraasutuste haldus- ja kontrollisüsteeme, 
kui need on riigiasutuste poolt ametlikult 
akrediteeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid püüavad kontrollimist 
kavandada nii, et 
põllumajandusettevõtteid, mida 
hooajalistel põhjustel on kõige parem 
kontrollida aasta teatud ajavahemiku 
jooksul, tõepoolest sel ajal kontrollitaks. 
Kui aga kontrolli teostav asutus ei saanud 
kohapealse kontrollimise käigus 
hooajalistel põhjustel teatava 
kohustusliku majandamisnõude või selle 
osa või heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste täitmist kontrollida, 
loetakse nimetatud nõuded ja tingimused 
täidetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse ka juhul, kui 
kõnealune rikkumine on selle isiku 
tegemise või tegematajätmise otsene 
tagajärg, kellele põllumajandusmaa üle anti 
või kes selle üle andis.

Esimest lõiku kohaldatakse ka juhul, kui 
kõnealune rikkumine on selle isiku 
tegemise või tegematajätmise otsene 
tagajärg, kellele põllumajandusmaa üle anti 
või kes selle üle andis, välja arvatud juhul, 
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kui rikkumise põhjustaja on esitanud 
toetusetaotluse ka asjaomase aasta kohta. 
Sel juhul kohaldatakse lõikes 1 nimetatud 
sanktsiooni rikkumise põhjustanud isikule 
makstavate otsetoetuste summade suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes tähendab „üleandmine” 
mis tahes liiki tehingut, mille tulemusel 
põllumajandusmaa lakkab olemast üleandja 
käsutuses.

Käesolevas lõikes tähendab „üleandmine” 
mis tahes liiki tehingut, mille tulemusel
põllumajandusmaa lakkab olemast üleandja 
käsutuses, kuid mitte selliseid tehinguid, 
mida asjaomane põllumajandustootja ei 
saa vältida.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olenemata lõikest 1 ja vastavalt artikli 
26 lõikes 1 osutatud üksikasjalikes 
eeskirjades sätestatud tingimustele võivad 
liikmesriigid otsustada mitte kohaldada 
vähendamist või väljaarvaamist, mille 
suurus on kuni 100 eurot ühe 
põllumajandustootja ja kalendriaasta kohta 
ning mis hõlmab määruse (EÜ) 
1698/2005 artikli 51 lõike 1 alusel toetuste 
suhtes kohaldatavaid vähendamisi või 
väljaarvamisi.

3. Olenemata lõikest 1 ja vastavalt artikli 
26 lõikes 1 osutatud üksikasjalikes 
eeskirjades sätestatud tingimustele võivad 
liikmesriigid otsustada mitte kohaldada 
vähendamist või väljaarvaamist, mille 
suurus on kuni 100 eurot ühe 
põllumajandustootja ja kalendriaasta kohta.
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Or. ro

Selgitus

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Muudatusettepanek 412
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab kasutada 
esimeses lõigus sätestatud võimalust, 
võtab pädev asutus järgmisel aastal 
nõutavaid meetmeid selle tagamiseks, et 
põllumajandustootja lõpetaks asjaomase 
tuvastatud rikkumise. 
Põllumajandustootjat teavitatakse 
tuvastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmetest.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab kasutada esimeses 
lõigus sätestatud võimalust, võtab pädev 
asutus järgmisel aastal nõutavaid 
meetmeid selle tagamiseks, et 
põllumajandustootja lõpetaks asjaomase
tuvastatud rikkumise.
Põllumajandustootjat teavitatakse 
tuvastatud rikkumistest ja 

Kui liikmesriik otsustab kasutada esimeses 
lõigus sätestatud võimalust, teavitab pädev 
asutus põllumajandustootjat tuvastatud 
rikkumisest ja viimane teavitab omakorda 
meetmetest, mida on võetud rikkumise 
lõpetamiseks. Põllumajandustootja poolt 
võetud meetmete kontrollimise eesmärgil 
võtab pädev asutus neid 
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parandusmeetmetest. põllumajandusettevõtteid arvesse järgneva 
aasta kohapealsete kontrollide jaoks 
riskianalüüse tehes.

Or. es

Selgitus

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente

Muudatusettepanek 414
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui põllumajandustootja ei ole võtnud 
koheseid parandusmeetmeid, kõrvaldades 
sellega avastatud rikkumise, võtab pädev 
asutus nõutavaid meetmeid, mis võivad 
vajaduse korral piirduda ametliku 
kontrolliga, selle tagamiseks, et 
põllumajandustootja lõpetaks asjaomase 
tuvastatud rikkumise.
Põllumajandustootjat teavitatakse 
tuvastatud väiksematest rikkumistest ja 
parandusmeetmetest.

Põllumajandustootjat teavitatakse 
tuvastatud väiksematest rikkumistest.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui nõuetele vastavuse eeskirjade 
rikkumise korral kohaldatakse toetuste 
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vähendamist ja selle saajate hulgast 
väljaarvamist vastavalt artiklile 25, ei 
määrata sama rikkumise eest trahvi 
vastavasisulise riikliku õigusakti alusel.  
Kui trahv on määratud riikliku õigusakti 
rikkumise tõttu, ei kohaldata sama 
rikkumise suhtes toetuste vähendamist 
ega selle saajate hulgast väljaarvamist.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Läbivaatamine

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2007 ja seejärel iga kahe aasta tagant 
nõuetele vastavuse süsteemi kohaldamise  
kohta aruande, millele vajadusel lisatakse 
asjakohased ettepanekud eelkõige 
eesmärgiga:
– muuta III lisas esitatud kohustuslike 
majandamisnõuete loetelu;
– lihtsustada õigusakte, vähendada 
reguleerimist ja täiustada õigusakte 
kohustuslike majandamisnõuete loendi 
alusel, pöörates erilist tähelepanu nitraate 
käsitlevatele õigusaktidele;
– lihtsustada, täiustada ja ühtlustada 
kehtivaid kontrollisüsteeme, võttes arvesse 
võimalusi, mida pakuvad näitajate 
väljaarendamine, kitsaskohtadel 
põhinevad kontrollid, erasektori 
sertifitseerimiskavade alusel juba 
teostatud kontrollid, kohustuslikke 
majandamisnõudeid rakendavate 
riigisiseste õigusaktide alusel juba 
teostatud kontrollid ning info- ja 
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sidetehnoloogia.
Aruanded sisaldavad ka nõuetele 
vastavuse süsteemi kohase aruande 
esitamisele eelneva aasta kontrolli 
kogukulude hinnangut.

Or. en

Selgitus

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Muudatusettepanek 417
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. peatüki rikkumise korral vähendamiste 
ja väljaarvamiste kohaldamisest tulenevad 
summad kantakse EAGFi arvele.
Liikmesriigid võivad jätta 25 % nendest 
summadest endale.

Rikkumise korral vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevad 
summad kantakse riiklikku reservi ning 
jagatakse ümber põllumajandustootjatele, 
kelle jaoks põllumajandus on 
põhitegevusala, ja uutele 
põllumajandustootjatele.

Or. el

Muudatusettepanek 418
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei anna
põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul:

1. Liikmesriigid võivad objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil otsustada mitte 
anda põllumajandustootjatele otsetoetusi 
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juhul:

Or. el

Selgitus

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Muudatusettepanek 419
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei anna 
põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul:

1. Otsetoetused on tagatud kõigile 
põllumajandustootjatele.   
Põllumajandustootjatel, kes saavad 
otsetoetusi vähem kui 1 000 euro ulatuses, 
on õigus saada selle miinimumsumma 
saavutamiseks täiendavat toetust, mida 
makstakse üks kord aastas.

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa 250 eurot või
b) kui põllumajandusettevõtte 
toetuskõlblik pindala, mille osas 
otsetoetusi taotletakse või makstakse, on 
alla ühe hektari. Küpros võib aga 
minimaalseks toetuskõlblikuks pindalaks 
kehtestada 0,3 hektarit ja Malta 0,1 
hektarit.
Artikli 45 lõikes 1 osutatud eriõigustega 
põllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse siiski punktis a osutatud 
tingimust.

Or. pt
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Selgitus

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.

Muudatusettepanek 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei anna
põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul:

1. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
anda põllumajandustootjatele otsetoetusi 
juhul:

Or. es

Selgitus

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Muudatusettepanek 421
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei anna
põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul:

1. Liikmesriikidel on õigus mitte anda
põllumajandustootjatele otsetoetusi 
teatavate kriteeriumide alusel:

Or. en

Selgitus

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.
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Muudatusettepanek 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei anna
põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul:

1. Liikmesriikidel on õigus mitte anda
põllumajandustootjatele otsetoetusi 
teatavate kriteeriumide alusel:

Or. en

Muudatusettepanek 423
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid ei anna 
põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul:

(1) Liikmesriigid võivad ise otsustada 
otsetoetuste maksmise miinimumnõuded
juhul:

Or. hu

Selgitus

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Muudatusettepanek 424
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei anna 1. Liikmesriigid võivad keelduda 
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põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul: otsetoetuste andmisest 
põllumajandustootjatele ühel või mõlemal 
alljärgnevatest juhtudest:

Or. en

Selgitus

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Muudatusettepanek 425
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa 250 eurot või

välja jäetud

Or. ro

Selgitus

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.
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Muudatusettepanek 426
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa 250 eurot või

välja jäetud

Or. hu

Selgitus

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Muudatusettepanek 427
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa 250 eurot või

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa liikmesriigi poolt kehtestatavat kuni 
1 000 euroni ulatuvat summat või

Or. en

Muudatusettepanek 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
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ületa 250 eurot või ületa liikmesriigi poolt kehtestatavat kuni 
1 000 euroni ulatuvat summat või

Or. en

Selgitus

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Muudatusettepanek 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa 250 eurot või

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa liikmesriigi kehtestatud summat, mis 
ei või ületada 500 eurot või

Or. es

Muudatusettepanek 430
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa 250 eurot või

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa 250 eurot või uute liikmesriikide 
puhul 150 eurot või

Or. hu
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Selgitus

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Muudatusettepanek 431
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa 250 eurot või

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma ei 
ületa liikmesriigi poolt kehtestatavat 
miinimumsummat ja/või

Or. en

Muudatusettepanek 432
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusettevõtte 
toetuskõlblik pindala, mille osas 
otsetoetusi taotletakse või makstakse, on 
alla ühe hektari. Küpros võib aga 
minimaalseks toetuskõlblikuks pindalaks 
kehtestada 0,3 hektarit ja Malta 0,1 
hektarit.

välja jäetud

Or. hu

Selgitus

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.
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Muudatusettepanek 433
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, on alla ühe hektari. 
Küpros võib aga minimaalseks 
toetuskõlblikuks pindalaks kehtestada 0,3 
hektarit ja Malta 0,1 hektarit.

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, ei ületa liikmesriigi poolt 
kehtestatavat miinimumpindala.

Need kaks miinimumväärtust 
kehtestatakse objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel.
VII lisa punktis C nimetatud 
viinamarjaistanduste otsetoetuste korral 
kohaldatakse punktis a sätestatud 
tingimust alles alates 2012. aastast.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, on alla ühe hektari. Küpros 
võib aga minimaalseks toetuskõlblikuks 
pindalaks kehtestada 0,3 hektarit ja Malta 
0,1 hektarit.

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, on alla viie hektari.

Or. en
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Muudatusettepanek 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui põllumajandusettevõtte 
toetuskõlblik pindala, mille osas otsetoetusi 
taotletakse või makstakse, on alla ühe 
hektari. Küpros võib aga minimaalseks 
toetuskõlblikuks pindalaks kehtestada 0,3
hektarit ja Malta 0,1 hektarit.

(b) kui põllumajandusettevõtte 
toetuskõlblik pindala, mille osas otsetoetusi 
taotletakse või makstakse, on alla viie 
hektari.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, on alla ühe hektari. Küpros 
võib aga minimaalseks toetuskõlblikuks 
pindalaks kehtestada 0,3 hektarit ja Malta 
0,1 hektarit.

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, on alla ühe hektari. Uued 
liikmesriigid võivad aga minimaalseks 
toetuskõlblikuks pindalaks kehtestada 0,3 
hektarit ja Malta 0,1 hektarit.

Or. hu

Muudatusettepanek 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, on alla ühe hektari. 

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, ei ületa liikmesriigi 
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Küpros võib aga minimaalseks 
toetuskõlblikuks pindalaks kehtestada 0,3 
hektarit ja Malta 0,1 hektarit.

kehtestatud pindala, mis ei või olla 
suurem kui kaks hektarit. Küpros võib aga 
minimaalseks toetuskõlblikuks pindalaks 
kehtestada 0,3 hektarit ja Malta 0,1 
hektarit.

Or. es

Muudatusettepanek 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, on alla ühe hektari. 
Küpros võib aga minimaalseks 
toetuskõlblikuks pindalaks kehtestada 0,3 
hektarit ja Malta 0,1 hektarit.

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, ei ületa miinimumtaset, 
mida asjaomane liikmesriik kohaldas 
2007. aastal. Küpros võib aga 
minimaalseks toetuskõlblikuks pindalaks 
kehtestada 0,3 hektarit ja Malta 0,1 
hektarit.

Or. en

Selgitus

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away.
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.
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Muudatusettepanek 439
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
või makstakse, on alla ühe hektari. Küpros 
võib aga minimaalseks toetuskõlblikuks 
pindalaks kehtestada 0,3 hektarit ja Malta 
0,1 hektarit.

b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse 
ja makstakse, on alla ühe hektari 
toetuskava kohta. Küpros võib aga 
minimaalseks toetuskõlblikuks pindalaks 
kehtestada 0,3 hektarit ja Malta 0,1 
hektarit.

Or. de

Muudatusettepanek 440
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 45 lõikes 1 osutatud eriõigustega 
põllumajandustootjate suhtes 
kohaldatakse siiski punktis a osutatud 
tingimust.

välja jäetud

Or. hu

Selgitus

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.
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Muudatusettepanek 441
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Igal juhul jäävad ülaltoodud punkti a 
kohaldamise teel säästetud summad selle 
liikmesriigi riiklikku reservi, kus need 
tekkisid.

Or. el

Selgitus

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.

Muudatusettepanek 442
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil otsustada mitte 
anda otsetoetusi sellistele äriühingutele 
asutamislepingu artikli 48 teise lõigu 
tähenduses, kelle peamine eesmärk ei 
hõlma põllumajanduslikku tegevust.

välja jäetud

Or. ro

Selgitus

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.
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Muudatusettepanek 443
María Isabel Salinas García 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil otsustada mitte 
anda otsetoetusi sellistele äriühingutele 
asutamislepingu artikli 48 teise lõigu 
tähenduses, kelle peamine eesmärk ei 
hõlma põllumajanduslikku tegevust.

2. Liikmesriigid võivad objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil otsustada mitte 
anda otsetoetusi sellistele äriühingutele 
asutamislepingu artikli 48 teise lõigu 
tähenduses, kelle peamine eesmärk ei 
hõlma põllumajandustoodete tootmist ega 
kasvatamist, sealhulgas saagikoristust, 
lüpsmist, põllumajandusloomade 
aretamist ja pidamist, ega ka turustamist 
tootjaorganisatsioonide või ühistute 
kaudu.

Or. es

Selgitus

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Muudatusettepanek 444
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Makseid tehakse kuni kaks korda aastas 
1. detsembrist kuni järgmise kalendriaasta 
30. juunini.

2. Makseid tehakse kuni kaks korda aastas 
1. detsembrist kuni järgmise kalendriaasta 
30. juunini ning neile lisandub turukursile 
vastav intressimakse, mis tuleb tasuda 
järgmise kalendriaasta 30. juuni seisuga 
maksmata summalt.

Or. en
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Muudatusettepanek 445
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui makse hilineb pädeva asutusega 
toimuva vaidluse tõttu, mis laheneb 
põllmajandustootja kasuks, tasutakse 
põllumajandustootjale turukursile 
vastavat intressi. 

Or. nl

Muudatusettepanek 446
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. I lisas loetletud toetuskavade alusel ei 
tehta makseid enne, kui artikli 22 kohaselt 
liikmesriikide poolt teostatavad 
toetuskõlblikkuse kontrollid on lõpule 
viidud.

3. I lisas loetletud toetuskavade alusel ei 
tasuta maksete kogusummat, mille võib 
jagada kõige rohkem kaheks 
perioodiliseks makseks, enne, kui artikli 22 
kohaselt liikmesriikide poolt teostatavad 
toetuskõlblikkuse kontrollid on lõpule 
viidud.

Esimese perioodilise makse maksimaalselt 
75 % ulatuses hinnanguliselt tasumisele 
kuuluvast kogusummast võib teha enne 
kontrollide lõpetamist.

Or. pt

Selgitus

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
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planear de forma mais adequada a sua actividade.

Muudatusettepanek 447
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksed tehakse siiski ettemaksena või 
kahes osas, määratakse esimese osamakse 
summa kindlaks makse kuupäeval 
saadaolevate haldus- ja kohapealsete 
kontrollide tulemuste põhjal ja sellises 
ulatuses, et makse kogusumma ei ole 
väiksem kui esimene osamakse.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. I lisas loetletud toetuskavade alusel ei 
tehta makseid enne, kui artikli 22 kohaselt 
liikmesriikide poolt teostatavad 
toetuskõlblikkuse kontrollid on lõpule 
viidud.

3. I lisas loetletud toetuskavade alusel ei 
tehta ühestki taotlusest tulenevat makset
enne, kui artikli 22 kohaselt liikmesriikide 
poolt teostatavad toetuskõlblikkuse 
kontrollid on asjaomase taotluse osas
lõpule viidud.

Or. en
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Muudatusettepanek 449
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina käesoleva artikli lõikest 2 ja 
artikli 128 lõikes 2 osutatud korras võib 
komisjon:

välja jäetud

a) sätestada ettemaksete tegemise;
b) lubada liikmesriikidel, arvestades 
eelarveseisundit, teha enne 1. detsembrit 
ettemakseid piirkondades, kus 
põllumajandustootjad on erandlike 
asjaolude tõttu tõsistes rahalistes 
raskustes:
i) kuni 50 % ulatuses toetuste 
summast,

või
ii) kuni 80 % ulatuses toetuste 
summast juhul, kui ettemaksed on juba 
ette nähtud.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sätestada ettemaksete tegemise; a) sätestada ettemaksete tegemise iga 
liikmesriigi kehtestatud kuupäeval;

Or. ro

Selgitus

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
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situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Muudatusettepanek 451
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lubada liikmesriikidel, arvestades 
eelarveseisundit, teha enne 1. detsembrit 
ettemakseid piirkondades, kus 
põllumajandustootjad on erandlike 
asjaolude tõttu tõsistes rahalistes raskustes:

b) lubada liikmesriikidel, arvestades 
eelarveseisundit, teha enne 1. detsembrit 
iga liikmesriigi kehtestatud kuupäeval
ettemakseid piirkondades, kus 
põllumajandustootjad on erandlike 
asjaolude tõttu tõsistes rahalistes raskustes:

Or. ro

Selgitus

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Muudatusettepanek 452
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 – lõik b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Piiramata lõike 3 kohaldamist, võib 
ettemakseid teha enne kontrollide 
lõpetamist, kuid ainult piirkondades, kus 
need on juba käimas.

Or. ro
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Selgitus

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Muudatusettepanek 453
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Erandina lõikest 2 ning haldus- ja 
kohapealsete kontrollide tulemuste alusel 
võib pädev asutus teha tootjale ettemakse, 
mis moodustab 60 % I lisas loetletud 
toetuskavadest tulenevatest maksetest.
Lisaks võib komisjon vastavalt artiklis 128 
sätestatud menetlusele lubada 
liikmesriikidel eelarveseisundit arvestades 
teha ettemakseid kuni 80 % ulatuses I 
lisas loetletud toetuskavadest tulenevatest 
maksetest.”

Or. en

Muudatusettepanek 454
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisas loetletud toetuskavasid 
kohaldatakse, ilma et see piiraks 
majanduse arengute ja eelarveseisundi 
põhjal mis tahes ajahetkel tehtavat 
võimalikku läbivaatamist.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 455
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – esimene a lõik (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siiski tuleb järgida Euroopa Ühenduse 
asutamislepingus sisalduvaid ühise 
põllumajanduspoliitika aluspõhimõtteid.

Or. enen

Muudatusettepanek 456
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 53 
ja artikli 63 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
maa tootmisest kõrvalejätmise 
toetusõigused saavad käesoleva määruse 
tähenduses tavaõigusteks.

Or. en

Selgitus

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Muudatusettepanek 457
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 53 
ja artikli 63 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
maa tootmisest kõrvalejätmise 
toetusõigused saavad käesoleva määruse 
tähenduses tavaõigusteks.

Or. en

Selgitus

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Muudatusettepanek 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandusettevõtte 
põllumajandusmaad, sh maad, kus 
kasvatatakse lühikese raieringiga 
madalmetsa (CN-kood ex 0602 90 41), 
mida kasutatakse põllumajanduslikuks 
tegevuseks või peamiselt 
põllumajanduslikuks tegevuseks, juhul kui 
maad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks. 
Käesoleva määruse artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras kehtestab komisjon 
üksikasjalikud eeskirjad toetuskõlblikel 
hektaritel lubatud mittepõllumajandusliku 
tegevuse kohta;

a) põllumajandusettevõtte 
põllumajandusmaad, sh maad, kus 
kasvatatakse lühikese raieringiga 
madalmetsa (CN-kood ex 0602 90 41), 
mida kasutatakse põllumajanduslikuks 
tegevuseks või peamiselt 
põllumajanduslikuks tegevuseks. 
Käesoleva määruse artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras kehtestab komisjon 
üksikasjalikud eeskirjad toetuskõlblikel 
hektaritel lubatud mittepõllumajandusliku 
tegevuse kohta;

Or. es
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Muudatusettepanek 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) põllumajandusettevõtte mis tahes 
maad, mis on bioloogilist mitmekesisust 
edendav põllumajanduslik-ökoloogiline 
element. Iga liikmesriik määrab kindlaks 
kõnealuste elementide loetelu koostamise 
korra;

Or. fr

Selgitus

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.

Muudatusettepanek 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks 
kogu ühenduse territooriumil peab igal 
põllumajandusettevõttel olema bioloogilist 
mitmekesisust edendav ala. Selle ala 
suurus määratakse proportsionaalselt 
põllumajandusettevõtte 
põllumajanduskõlvikuga. Suuruse määr 
on vähemalt 2 %, kusjuures iga 
liikmesriik võib seda vabatahtlikult tõsta. 
Bioloogilist mitmekesisust edendava ala 
hektarid koosnevad peamiselt iga 
liikmesriigi määratavatest 
põllumajanduslik-ökoloogilistest 
elementidest. Need hektarid annavad 
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bioloogilise mitmekesisuse otsetoetuse 
õiguse.

Or. fr

Muudatusettepanek 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi kõikide toetusõiguste 
koguväärtus ei tohi ületada VIII lisas 
osutatud riiklikku ülemmäära.

1. Liikmesriigi kõikide toetusõiguste 
koguväärtus ei tohi ületada VIII lisas 
osutatud riiklikku ülemmäära. Kõnealuste 
õiguste määr peab siiski põhinema 
objektiivsetel kriteeriumidel ning see ei 
tohi olla diskrimineeriv ühegi liikmesriigi 
suhtes.

Or. pl

Selgitus

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Muudatusettepanek 462
Peter Baco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi kõikide toetusõiguste 1. Liikmesriigi puhul, kes ei suuda oma 



AM\739857ET.doc 39/58 PE412.053v01-00

ET

koguväärtus ei tohi ületada VIII lisas 
osutatud riiklikku ülemmäära.

toodangut turustada, ei tohi kõikide 
toetusõiguste koguväärtus ületada VIII 
lisas osutatud riiklikku ülemmäära.

Or. sk

Selgitus

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Muudatusettepanek 463
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad riiklikku reservi 
kasutada eelkõige selleks, et anda 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusõiguseid põllumajanduslikku 
tegevust alustavatele 
põllumajandustootjatele ja sellisel viisil, et 
oleks tagatud põllumajandustootjate võrdne 
kohtlemine ning turu- ja 
konkurentsimoonutuste vältimine.

2. Liikmesriigid võivad riiklikku reservi 
kasutada eelkõige selleks, et anda 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusõiguseid põllumajanduslikku 
tegevust alustavatele või alla 35-aastastele
põllumajandustootjatele ja sellisel viisil, et 
oleks tagatud põllumajandustootjate võrdne 
kohtlemine ning turu- ja 
konkurentsimoonutuste vältimine.

Or. nl

Selgitus

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.
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Muudatusettepanek 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kes ei kohalda artikli 68 
lõike 1 punkti c, võivad kasutada riiklikku 
reservi selleks, et kehtestada vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele ja sellisel 
viisil, et oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
ning turu- ja konkurentsimoonutuste 
vältimine, toetusõigused nende piirkondade 
põllumajandustootjatele, kus kohaldatakse 
ühel või teisel kujul toimuva riikliku 
sekkumisega seotud ümberkorraldus- ja/või 
arenguprogramme, et vältida maa 
kasutamisest loobumist ja/või et heastada 
põllumajandustootjatele kõnealuste 
piirkondade teatavat ebasoodsust.

3. Liikmesriigid võivad alates käesoleva 
määruse jõustumisest 2009. aastal
kasutada riiklikku reservi selleks, et 
kehtestada vastavalt objektiivsetele 
kriteeriumidele ja sellisel viisil, et oleks 
tagatud põllumajandustootjate võrdne 
kohtlemine ning turu- ja 
konkurentsimoonutuste vältimine, 
toetusõigused ja toetusmeetmed nende 
piirkondade põllumajandustootjatele, kus 
kohaldatakse ühel või teisel kujul toimuva 
riikliku sekkumisega seotud 
ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme 
kõige ebasoodsamatesse piirkondadesse 
koondunud raskustesse sattunud 
sektoritele, nagu lamba- ja 
kitsekasvatussektor, et vältida maa 
kasutamisest ja tootmisest loobumist ja/või 
et heastada põllumajandustootjatele 
kõnealuste piirkondade teatavat 
ebasoodsust.

Or. fr

Selgitus

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.
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Muudatusettepanek 465
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad kasutada 
riiklikku reservi toetusõiguste andmiseks 
põllumajandustootjatele, kes on sõlminud 
liikmesriikide poolt reguleeritavaid 
erilepinguid.

Or. it

Selgitus

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.

Muudatusettepanek 466
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad kasutada 
riiklikku reservi toetusõiguste andmiseks 
põllumajandustootjatele, kes on sõlminud 
liikmesriikide poolt reguleeritavaid 
erilepinguid. 

Or. it

Selgitus

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
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maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Muudatusettepanek 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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 kolme
aasta jooksul, lähevad riiklikku reservi, 
välja arvatud artikli 36 lõikes 1 määratletud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral. Neid vahendeid tuleb kasutada 
eeskätt selleks, et lihtsustada noorte 
juurdepääsu põllumajandustegevusele, 
tagamaks põlvkondade vahetus.

Or. es

Selgitus

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Muudatusettepanek 468
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetusõigusi võib üle anda müügi teel 
või mis tahes muu lõpliku üleandmisena 
kas koos maaga või ilma. Seevastu 
rentimist või samalaadseid tehinguid 
lubatakse üksnes siis, kui üleantavate 
toetusõigustega kaasneb samaväärse 
toetuskõlblike hektarite arvu üleandmine.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 469
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib otsustada, et toetusõigusi 
võib üle anda ainult müügi teel või mis 
tahes muu lõpliku üleandmisena.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellistel juhtudel võivad liikmesriigid 
otsustada ka seda, et rentimist või 
samalaadseid tehinguid lubatakse üksnes 
siis, kui üleantavate toetusõigustega 
kaasneb samaväärse toetuskõlblike 
hektarite arvu üleandmine.

Or. de

Muudatusettepanek 471
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina artikli 35 lõikest 1 lubab 
liikmesriik eritoetusõigustega 

2. Erandina artikli 35 lõikest 1 lubab 
liikmesriik eritoetusõigustega 
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põllumajandustootjal teha erandi nõudest 
aktiveerida samaväärse toetuskõlblike 
hektarite arvu toetusõigused, tingimusel et 
ta säilitab vähemalt 50 % kalendriaastatel 
2000, 2001 ja 2002 teostatud 
põllumajanduslikust tegevusest 
väljendatuna loomühikutena. 

põllumajandustootjal teha erandi nõudest 
aktiveerida samaväärse toetuskõlblike 
hektarite arvu toetusõigused, tingimusel et 
ta säilitab vähemalt 50 % kalendriaastatel 
2000, 2001 ja 2002 teostatud 
põllumajanduslikust tegevusest 
väljendatuna loomühikutena. Rumeenia ja 
Bulgaaria jaoks on asjaomased 
kalendriaastad 2006, 2007 ja 2008.

Or. ro

Selgitus

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Muudatusettepanek 472
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus sätestatud tingimusi võib 
kohaldada ka liikmesriikide suhtes, kes ei 
ole veel ühtset otsemaksete kava 
kasutusele võtnud, kuid kavatsevad seda 
teha. 

Or. ro

Muudatusettepanek 473
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eritoetusõiguste üleandmisel ei saa
ülevõtja lõikega 2 ettenähtud erandit 
kasutada, välja arvatud tegeliku või 

3. Eritoetusõiguste üleandmisel võib
ülevõtja kasutada lõikega 2 ettenähtud 
erandit, kui kõik erandi alla kuuluvad 
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eeldatava pärandi korral. toetusõigused on üle antud, ning ka 
tegeliku või eeldatava pärandi korral.

Or. el

Selgitus

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς.
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.

Muudatusettepanek 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eritoetusõiguste üleandmisel ei saa 
ülevõtja lõikega 2 ettenähtud erandit 
kasutada, välja arvatud tegeliku või 
eeldatava pärandi korral.

3. Eritoetusõiguste üleandmisel ei saa 
ülevõtja lõikega 2 ettenähtud erandit 
kasutada, välja arvatud tegeliku või 
eeldatava pärandi korral või kui tal pole 
õiguste aktiveerimiseks vajalikku maa-
ala.

Or. es

Muudatusettepanek 475
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid vastavalt ühenduse 
õiguse põhialustele hiljemalt 1. augustiks 
2009 otsustada alates 2010. aastast 
liikuda määruse (EÜ) nr 1782/2003 III 
jaotise 1.–4. peatüki alusel kehtestatud 

välja jäetud
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toetusõiguste väärtuse ühtlustamise 
suunas. Sel eesmärgil võidakse 
toetusõiguseid muuta järk-järgult 
vastavalt vähemalt kolmele varem 
kindlaksmääratud iga-aastasele etapile 
ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.
Toetusõiguste väärtust ei tohi iga-
aastastes etappides vähendada üle 50 % 
erinevusest toetusõiguse algväärtuse ja 
viimase iga-aastase etapi rakendamisel 
kohaldatava väärtuse vahel.
Liikmesriigid võivad otsustada eelnevaid 
lõike kohaldada asjakohasel 
geograafilisel tasandil, mis määratletakse 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel nagu nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur ja/või piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal.

Or. es

Selgitus

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Muudatusettepanek 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid vastavalt ühenduse 
õiguse põhialustele hiljemalt 1. augustiks 
2009 otsustada alates 2010. aastast liikuda
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 1.–
4. peatüki alusel kehtestatud toetusõiguste 

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
otsustavad liikmesriigid hiljemalt 1. 
augustiks 2009 piirkondlike 
ametiasutustega konsulteerides ja mõju 
hindamise alusel ning vastavalt ühenduse 
õiguse põhialustele liikuda alates 2010. 



AM\739857ET.doc 47/58 PE412.053v01-00

ET

väärtuse ühtlustamise suunas. Sel 
eesmärgil võidakse toetusõiguseid muuta 
järk-järgult vastavalt vähemalt kolmele 
varem kindlaksmääratud iga-aastasele 
etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

aastast määruse (EÜ) nr 1782/2003 III 
jaotise 1.–4. peatüki alusel kehtestatud 
toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas. 
Sel eesmärgil võidakse toetusõiguseid 
muuta järk-järgult vastavalt vähemalt 
kolmele varem kindlaksmääratud iga-
aastasele etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Or. fr

Selgitus

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.

Muudatusettepanek 477
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid vastavalt ühenduse 
õiguse põhialustele hiljemalt 1. augustiks 
2009 otsustada alates 2010. aastast liikuda 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 1.–
4. peatüki alusel kehtestatud toetusõiguste 
väärtuse ühtlustamise suunas. Sel 
eesmärgil võidakse toetusõiguseid muuta 
järk-järgult vastavalt vähemalt kolmele 
varem kindlaksmääratud iga-aastasele 
etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid vastavalt ühenduse 
õiguse põhialustele otsustada alates 2010. 
aastast liikuda määruse (EÜ) nr 1782/2003 
III jaotise 1.–4. peatüki alusel kehtestatud 
toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas. 
Sel eesmärgil võidakse toetusõiguseid 
muuta järk-järgult vastavalt vähemalt 
kolmele varem kindlaksmääratud iga-
aastasele etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Or. it

Selgitus

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
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sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore.

Muudatusettepanek 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid vastavalt ühenduse 
õiguse põhialustele hiljemalt 1. augustiks 
2009 otsustada alates 2010. aastast liikuda 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 1.–
4. peatüki alusel kehtestatud toetusõiguste 
väärtuse ühtlustamise suunas. Sel 
eesmärgil võidakse toetusõiguseid muuta 
järk-järgult vastavalt vähemalt kolmele 
varem kindlaksmääratud iga-aastasele 
etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid vastavalt ühenduse 
õiguse põhialustele otsustada alates 2010. 
aastast liikuda määruse (EÜ) nr 1782/2003 
III jaotise 1.–4. peatüki alusel kehtestatud 
toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas. 
Sel eesmärgil võidakse toetusõiguseid 
muuta järk-järgult vastavalt vähemalt 
kolmele varem kindlaksmääratud iga-
aastasele etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Or. it

Selgitus

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Muudatusettepanek 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusõiguste väärtust ei tohi iga-
aastastes etappides vähendada üle 50 % 

välja jäetud
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erinevusest toetusõiguse algväärtuse ja 
viimase iga-aastase etapi rakendamisel 
kohaldatava väärtuse vahel.

Or. pl

Selgitus

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Muudatusettepanek 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada eelnevaid 
lõike kohaldada asjakohasel geograafilisel 
tasandil, mis määratletakse selliste 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel nagu nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur ja/või 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal.

Liikmesriigid otsustavad eelnevaid lõike 
kohaldada asjakohasel geograafilisel 
tasandil, mis määratletakse selliste 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel nagu nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur ja/või 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal.

Or. fr

Muudatusettepanek 481
Guiseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldkasutatavatel aladel või aladel, kus 
kehtivad muud kollektiivse maakasutuse 
lepingud, võib toetusõiguste väärtuse 
põllumajandusettevõtte pindala alusel 
ümber hinnata, tingimusel et järgitakse 
maksimaalse keskkonnakoormuse 
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parameetreid.

Or. it

Muudatusettepanek 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldkasutatavatel aladel või aladel, kus 
kehtivad muud kollektiivse maakasutuse 
lepingud, võib toetusõiguste väärtuse 
põllumajandusettevõtte pindala alusel 
ümber hinnata, tingimusel et järgitakse 
maksimaalse keskkonnakoormuse 
parameetreid.

Or. it

Selgitus

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.

Muudatusettepanek 483
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 1.–
4. peatüki kohaselt ühtse otsemaksete kava 
kehtestatud liikmesriik võib hiljemalt 1. 
augustiks 2009 teha otsuse kohaldada ühtset 
otsemaksete kava alates 2010. aastast 
piirkondlikul tasandil käesolevas jaos 
sätestatud tingimustel.

1. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 1.–
4. peatüki kohaselt ühtse otsemaksete kava 
kehtestanud liikmesriik võib hiljemalt iga 
aasta 1. augustiks teha otsuse kohaldada 
ühtset otsemaksete kava alates järgnevast
aastast piirkondlikul tasandil käesolevas jaos 
sätestatud tingimustel.
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Or. nl

Selgitus

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak.
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Muudatusettepanek 484
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 
1.–4. peatüki kohaselt ühtse otsemaksete 
kava kehtestatud liikmesriik võib hiljemalt 
1. augustiks 2009 teha otsuse kohaldada 
ühtset otsemaksete kava alates 2010. 
aastast piirkondlikul tasandil käesolevas 
jaos sätestatud tingimustel.

1. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 
1.–4. peatüki kohaselt ühtse otsemaksete 
kava kehtestanud liikmesriik võib teha 
otsuse kohaldada ühtset otsemaksete kava 
alates 2010. aastast piirkondlikul tasandil 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel.

Or. it

Selgitus

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Muudatusettepanek 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid konsulteerivad 
piirkondlike ametiasutustega ja teostavad 
mõju hindamise otsemaksete kava 
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piirkondliku tasandi valimise kohta.

Or. fr

Selgitus

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Muudatusettepanek 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määratlevad piirkonnad 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
nagu nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur ja/või piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal.

2. Liikmesriigid määratlevad piirkonnad 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
nagu nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur, piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või ebasoodsaid 
piirkondi mõjutavad struktuurilised 
puudused.

Or. en

Selgitus

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Muudatusettepanek 487
Lily Jacobs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tegutsevad vastavalt 
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lõigetele 1, 2 ja 3, konsulteerides 
omavalitsustega.

Or. en

Muudatusettepanek 488
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada jaotada kuni 
50 % artikli 47 alusel kehtestatud 
piirkondlikust ülemmäärast kõikide 
põllumajandustootjate vahel, kelle 
põllumajandusettevõtted asuvad 
asjaomases piirkonnas, sealhulgas need, 
kellel ei ole toetusõigusi.

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada jaotada kuni 
30 % artikli 47 alusel kehtestatud 
piirkondlikust ülemmäärast kõikide 
põllumajandustootjate vahel, kelle 
põllumajandusettevõtted asuvad 
asjaomases piirkonnas, sealhulgas need, 
kellel ei ole toetusõigusi.

Or. el

Muudatusettepanek 489
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada jaotada kuni 
50 % artikli 47 alusel kehtestatud 
piirkondlikust ülemmäärast kõikide 
põllumajandustootjate vahel, kelle 
põllumajandusettevõtted asuvad 
asjaomases piirkonnas, sealhulgas need, 
kellel ei ole toetusõigusi.

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada jaotada kuni 
50 % artikli 47 alusel kehtestatud 
piirkondlikust ülemmäärast kõikide 
põllumajandustootjate vahel, kelle 
põllumajandusettevõtted asuvad 
asjaomases piirkonnas, sealhulgas need, 
kellel ei ole toetusõigusi. Kasutatavad alad 
on alad, millest põllumajandustootja 
teavitas 15. mail 2008.

Or. it
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Selgitus

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.

Muudatusettepanek 490
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tubaka lisatasudest tulenevad 
õigused tootmisest lahti seotud 
otsetoetusele on vabastatud piirkondadeks 
jaotamise kohaldamisest, kui liikmesriik 
on otsustanud kanda osa nende väärtusest 
üle ühise põllumajanduspoliitika teise 
samba alla. 

Or. el

Muudatusettepanek 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad siiski kehtestada 
muid selgelt määratletud kriteeriume, 
nagu tootja kvaliteet või tööhõive 
põllumajanduses ja/või maapiirkondades, 
et tagada territoriaalne ühtekuuluvus, 
maaelu mitmekesisus ja dünaamilisus 
ning traditsiooniliste maaga mitteseotud 
tootmisviiside säilitamine.

Or. es
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Muudatusettepanek 492
Salinas García, María Isabel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 välja jäetud 
Toetusõiguste ülevaatamine

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad käesoleva määruse artiklit 48 

kohaldavad liikmesriigid vastavalt ühenduse 
õiguse põhialustele hiljemalt 1. augustiks 
2009 otsustada alates 2011. aastast liikuda 

käesoleva jao või määruse (EÜ) nr 
1782/2003 III jaotise 5. peatüki 1. jao alusel 

kehtestatud toetusõiguste väärtuse 
ühtlustamise suunas. Sel eesmärgil võivad 

nad toetusõiguseid muuta järk-järgult 
vastavalt vähemalt kahele varem 

kindlaksmääratud iga-aastasele etapile ning 
objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele 

kriteeriumidele.

2. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad määruse (EÜ) nr 1782/2003 III 
jaotise 5. peatüki 1. jao kohaselt ühtse 

otsemaksete kava kehtestanud liikmesriigid 
vastavalt ühenduse õiguse põhialustele 
hiljemalt 1. augustiks 2009 teha otsuse 

liikuda 2010. aastast kõnealuse jao alusel 
kehtestatud toetusõiguste väärtuse 

ühtlustamise suunas, muutes kõnealuseid 
toetusõiguseid järk-järgult vastavalt 

vähemalt kolmele varem kindlaksmääratud 
iga-aastasele etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

3. Esimese lõigu kohaldamine ei piira 
liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 

1782/2003 artikli 63 lõike 3 kohaldamisel 
tehtud otsuseid.

3. Toetusõiguste väärtust ei tohi lõigetes 1 ja 
2 osutatud iga-aastastes etappides 
vähendada üle 50 % erinevusest 

toetusõiguse algväärtuse ja viimase iga-
aastase etapi rakendamisel kohaldatava 
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väärtuse vahel.
4. Liikmesriigid võivad otsustada lõikeid 1, 2 

ja 3 kohaldada asjakohasel geograafilisel 
tasandil, mis määratletakse selliste 

objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel nagu nende 

institutsiooniline ja/või haldusstruktuur või 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal.

Or. es

Selgitus

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Muudatusettepanek 493
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tubaka lisatasudest tulenevad õigused 
tootmisest lahti seotud otsetoetusele on 
piirkondadeks jaotamise raames 
muudatustest vabastatud, kui liikmesriik 
on otsustanud kanda osa nende väärtusest 
üle ühise põllumajanduspoliitika teise 
samba alla. 

Or. el
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Muudatusettepanek 494
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad käesoleva määruse artiklit 48 
kohaldavad liikmesriigid vastavalt 
ühenduse õiguse põhialustele hiljemalt 1. 
augustiks 2009 otsustada alates 2011. 
aastast liikuda käesoleva jao või määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 5. peatüki 1. 
jao alusel kehtestatud toetusõiguste 
väärtuse ühtlustamise suunas. Sel 
eesmärgil võivad nad toetusõiguseid muuta 
järk-järgult vastavalt vähemalt kahele 
varem kindlaksmääratud iga-aastasele 
etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad käesoleva määruse artiklit 48 
kohaldavad liikmesriigid vastavalt 
ühenduse õiguse põhialustele otsustada 
alates 2011. aastast liikuda käesoleva jao 
või määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 
5. peatüki 1. jao alusel kehtestatud 
toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas. 
Sel eesmärgil võivad nad toetusõiguseid 
muuta järk-järgult vastavalt vähemalt 
kahele varem kindlaksmääratud iga-
aastasele etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Or. it

Selgitus

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.

Muudatusettepanek 495
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad käesoleva määruse artiklit 48 
kohaldavad liikmesriigid vastavalt 
ühenduse õiguse põhialustele hiljemalt 1. 
augustiks 2009 otsustada alates 2011. 
aastast liikuda käesoleva jao või määruse 

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad käesoleva määruse artiklit 48 
kohaldavad liikmesriigid vastavalt 
ühenduse õiguse põhialustele otsustada 
alates 2011. aastast liikuda käesoleva jao 
või määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 
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(EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 5. peatüki 1. 
jao alusel kehtestatud toetusõiguste 
väärtuse ühtlustamise suunas. Sel 
eesmärgil võivad nad toetusõiguseid muuta 
järk-järgult vastavalt vähemalt kahele 
varem kindlaksmääratud iga-aastasele 
etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

5. peatüki 1. jao alusel kehtestatud 
toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas. 
Sel eesmärgil võivad nad toetusõiguseid 
muuta järk-järgult vastavalt vähemalt 
kahele varem kindlaksmääratud iga-
aastasele etapile ning objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Or. it
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