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Muudatusettepanek 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastatel 2009, 2010 ja 2011 makstakse
CN-koodi 1006 10 alla kuuluva riisi 
tootjatele toetust käesolevas jaos sätestatud 
tingimustel.

CN-koodi 1006 10 alla kuuluva riisi 
tootjatele makstakse toetust käesolevas 
jaos sätestatud tingimustel.

Or. fr

Selgitus

Le découplage total de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Muudatusettepanek 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastatel 2009, 2010 ja 2011 makstakse 
CN-koodi 1006 10 alla kuuluva riisi 
tootjatele toetust käesolevas jaos sätestatud 
tingimustel.

Aastal 2009 ja sellest järgnevatel aastatel 
makstakse CN-koodi 1006 10 alla kuuluva 
riisi tootjatele toetust käesolevas jaos 
sätestatud tingimustel.

Or. es
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Muudatusettepanek 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 2 – tabel

Komisjoni ettepanek
eurot/ha

2009 2010 ja 2011
Bulgaaria 345,255 172,627
Kreeka 561,00 280,5
Hispaania 476,25 238,125
Prantsusmaa 411,75 205,875
Itaalia 453,00 226,5
Ungari 232,50 116,25
Portugal 453,75 226,875
Rumeenia 126,075 63,037

Muudatusettepanek
eurot/ha

2009 ja järgnevad aastad
Bulgaaria 345,255

Kreeka 561,00
Hispaania 476,25

Prantsusmaa 411,75
Itaalia 453,00

Ungari 232,50
Portugal 453,75

Rumeenia 126,075

Or. es
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Muudatusettepanek 684
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – kaheksas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Rumeenia: 500 ha. – Rumeenia: 8 187 ha.

Or. ro

Selgitus

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Muudatusettepanek 685
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – kaheksas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Rumeenia: 500 ha. – Rumeenia: 8 187 ha.

Or. ro

Selgitus

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Muudatusettepanek 686
Bernadette Bourzai

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1. peatükk – 1. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. A JAGU
PÄHKLITE TOETUS

Artikkel 74 a
Kohaldamisala

1. Põllumajandustootjatele, kes toodavad 
pähkleid, makstakse ühenduse toetust 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel
Pähklid on järgmised:
– CN-koodide 0802 11 ja 0802 12 alla 
kuuluvad mandlid,
– CN-koodide 0802 21 ja 0802 22 alla 
kuuluvad sarapuupähklid,
– CN-koodide 0802 31 ja 0802 32 alla 
kuuluvad kreeka pähklid,
– CN-koodi 0802 50 alla kuuluvad 
pistaatsiapähklid,
– CN-koodi 1212 10 10 alla kuuluvad 
jaanikaunad.
2. Liikmesriigid võivad toetust 
diferentseerida sõltuvalt toodetest või 
suurendades või vähendades artikli 74 b 
lõikega 3 kehtestatud riiklikku tagatud 
pindala. Siiski ei ületa üheski liikmesriigis 
kõnealusel aastal makstav toetuse 
kogusumma artikli 74 b lõikes 1 osutatud 
ülemmäära.

Artikkel 74 b
Külvipind

1. Liikmesriik maksab ühenduse toetust 
ülemmäära piires, mis arvutatakse, 
korrutades selle liikmesriigi jaoks lõike 3 
kohaselt kehtestatud riikliku tagatud 
pindala hektarite arvu keskmise 
summaga, mis on 120,75 eurot.
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2. Seega kehtestatakse tagatud 
maksimumpindala, mis on 829 229 ha.
3. Lõikes 2 osutatud tagatud 
maksimumpindala jaotatakse riiklikuks 
tagatud pindalaks järgmiselt:
Riiklik tagatud pindala
Belgia 100 ha
Bulgaaria 11 984 ha
Saksamaa 1 500 ha
Kreeka 41 100 ha
Hispaania 568 200 ha
Prantsusmaa 17 300 ha
Itaalia 130 100 ha
Küpros 5 100 ha
Luksemburg 100 ha
Ungari 2 900 ha
Madalmaad 100 ha
Austria 100 ha
Poola 4 200 ha
Portugal 41 300 ha
Rumeenia 1 645 ha
Sloveenia 300 ha
Slovakkia 3 100 ha
Ühendkuningriik 100 ha

4. Liikmesriik võib jaotada oma riikliku 
tagatud pindala vastavalt objektiivsetele 
kriteeriumidele osadeks, eelkõige 
piirkondlikul tasandil või seoses 
tootmisega.

Artikkel 74 c
Baaskülvipindade osade ületamine

Kui liikmesriik jaotab oma riikliku 
tagatud pindala baaskülvipindade osadeks 
ning ühte või enamat sellist osa 
ületatakse, vähendatakse kõnealusel 
aastal proportsionaalselt 
põllumajandustootja kohta pindala, mille 
eest ühenduse toetust taotletakse, nendel 
baaskülvipinna osadel tegutsevate 
põllumajandustootjate puhul, kus 
piirnorme on ületatud.
Vähendus tehakse pärast seda, kui 
asjaomases liikmesriigis on alad nendes 
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baaskülvipinna osades, kus ei ole 
ülemmäärasid ületatud, jaotatud nende 
baaskülvipinna osade vahel, kus need 
ülemmäärad on ületatud.

Artikkel 74 d
Toetuskõlblikkus

1. Ühenduse toetuse maksmise 
tingimuseks on eelkõige minimaalne põllu 
suurus ja puude tihedus.
2. Arengukavaga hõlmatud pindalade 
jaoks võib käesoleva kava alusel anda 
toetust alates selle aasta 1. jaanuarist, mis 
järgneb arengukava lõpetamise aastale.   
3. Liikmesriigid võivad sätestada 
ühenduse toetuse maksmise tingimuseks 
selle, et põllumajandustootjad oleksid 
määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125b 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsiooni 
liikmed.
4. Lõike 3 sätete kohaldamisel võivad 
liikmesriigid otsustada, et lõikes 1 
osutatud toetus makstakse 
tootjaorganisatsioonile tema liikmete 
nimel.
Tootjaorganisatsioonide saadud toetus 
makstakse nende organisatsioonide 
liikmetele Liikmesriigid võivad anda loa 
tootjaorganisatsioonile oma liikmetele 
osutatud teenuste eest hüvitisena jätta 
endale tegevuskulude katteks kuni 2 % 
ühenduse toetusest.

Or. fr

Selgitus

Il apparaît indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Muudatusettepanek 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1. peatükk – 1. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. A JAGU
PÄHKLITE TOETUS

Artikkel 74 a
Kohaldamisala

1. Põllumajandustootjatele, kes toodavad 
pähkleid, makstakse ühenduse toetust 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel
Pähklid on järgmised:
– CN-koodide 0802 11 ja 0802 12 alla 
kuuluvad mandlid,
– CN-koodide 0802 21 ja 0802 22 alla 
kuuluvad sarapuupähklid,
– CN-koodide 0802 31 ja 0802 32 alla 
kuuluvad kreeka pähklid,
– CN-koodi 0802 50 alla kuuluvad 
pistaatsiapähklid,
– CN-koodi 1212 10 10 alla kuuluvad 
jaanikaunad.
2. Liikmesriigid võivad toetust 
diferentseerida sõltuvalt toodetest või 
suurendades või vähendades artikli 74 b 
lõikega 3 kehtestatud riiklikku tagatud 
pindala. Siiski ei ületa üheski liikmesriigis 
kõnealusel aastal makstav toetuse 
kogusumma artikli 74 b lõikes 1 osutatud 
ülemmäära.

Artikkel 74 b
Külvipind

1. Liikmesriik maksab ühenduse toetust 
ülemmäära piires, mis arvutatakse, 
korrutades selle liikmesriigi jaoks lõike 3 
kohaselt kehtestatud riikliku tagatud 
pindala hektarite arvu keskmise 
summaga, mis on 120,75 eurot.
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2. Seega kehtestatakse tagatud 
maksimumpindala, mis on 829 229 ha.
3. Lõikes 2 osutatud tagatud 
maksimumpindala jaotatakse riiklikuks 
tagatud pindalaks järgmiselt:
Riiklik tagatud pindala
Belgia 100 ha
Bulgaaria 11 984 ha
Saksamaa 1 500 ha
Kreeka 41 100 ha
Hispaania 568 200 ha
Prantsusmaa 17 300 ha
Itaalia 130 100 ha
Küpros 5 100 ha
Luksemburg 100 ha
Ungari 2 900 ha
Madalmaad 100 ha
Austria 100 ha
Poola 4 200 ha
Portugal 41 300 ha
Rumeenia 1 645 ha
Sloveenia 300 ha
Slovakkia 3 100 ha
Ühendkuningriik 100 ha
4. Liikmesriik võib jaotada oma riikliku 
tagatud pindala vastavalt objektiivsetele 
kriteeriumidele osadeks, eelkõige 
piirkondlikul tasandil või seoses 
tootmisega.

Artikkel 74 c
Baaskülvipindade osade ületamine

Kui liikmesriik jaotab oma riikliku 
tagatud pindala baaskülvipindade osadeks 
ning ühte või enamat sellist osa 
ületatakse, vähendatakse kõnealusel 
aastal proportsionaalselt 
põllumajandustootja kohta pindala, mille 
eest ühenduse toetust taotletakse, nendel 
baaskülvipinna osadel tegutsevate 
põllumajandustootjate puhul, kus 
piirnorme on ületatud.
Vähendus tehakse pärast seda, kui 
asjaomases liikmesriigis on alad nendes 
baaskülvipinna osades, kus ei ole 
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ülemmäärasid ületatud, jaotatud nende 
baaskülvipinna osade vahel, kus need 
ülemmäärad on ületatud.

Artikkel 74 d
Toetuskõlblikkus

1. Ühenduse toetuse maksmise 
tingimuseks on eelkõige minimaalne põllu 
suurus ja puude tihedus.
2. Arengukavaga hõlmatud pindalade 
jaoks võib käesoleva kava alusel anda 
toetust alates selle aasta 1. jaanuarist, mis 
järgneb arengukava lõpetamise aastale.   
3. Liikmesriigid võivad sätestada 
ühenduse toetuse maksmise tingimuseks 
selle, et põllumajandustootjad oleksid 
määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125b 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsiooni 
liikmed.
4. Lõike 3 sätete kohaldamisel võivad 
liikmesriigid otsustada, et lõikes 1 
osutatud toetus makstakse 
tootjaorganisatsioonile tema liikmete 
nimel.
Tootjaorganisatsioonide saadud toetus 
makstakse nende organisatsioonide 
liikmetele Liikmesriigid võivad anda loa 
tootjaorganisatsioonile oma liikmetele 
osutatud teenuste eest hüvitisena jätta 
endale tegevuskulude katteks kuni 2 % 
ühenduse toetusest.

Or. fr

Selgitus

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial.
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La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003.

Muudatusettepanek 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1. peatükk – 1. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. A JAGU
PÄHKLITE PINDALATOETUS

Artikkel 74 a
Ühenduse toetus

1. Põllumajandustootjatele, kes toodavad 
pähkleid, makstakse ühenduse toetust 
käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustel.
Pähklid on järgmised:
– CN-koodide 0802 11 ja 0802 12 alla 
kuuluvad mandlid,
– CN-koodide 0802 21 ja 0802 22 alla 
kuuluvad sarapuupähklid,
– CN-koodide 0802 31 ja 0802 32 alla 
kuuluvad kreeka pähklid,
– CN-koodi 0802 50 alla kuuluvad 
pistaatsiapähklid,
– CN-koodi 1212 10 10 alla kuuluvad 
jaanikaunad.
2. Liikmesriigid võivad toetust 
diferentseerida sõltuvalt toodetest või 
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suurendades või vähendades artikli 84 
lõikega 1 kehtestatud riiklikku tagatud 
pindala. Siiski ei ületa üheski liikmesriigis 
kõnealusel aastal makstav toetuse 
kogusumma artikli 84 lõikes 1 osutatud 
ülemmäära.

Artikkel 74 b
Külvipind

1. Liikmesriik maksab ühenduse toetust 
ülemmäära piires, mis arvutatakse, 
korrutades selle liikmesriigi jaoks lõike 3 
kohaselt kehtestatud riikliku tagatud 
pindala hektarite arvu keskmise 
summaga, mis on 120,75 eurot.
2. Seega kehtestatakse tagatud 
maksimumpindala, mis on 829,229 ha.
3. Lõikes 2 osutatud tagatud 
maksimumpindala jaotatakse riiklikuks 
tagatud pindalaks järgmiselt:
Belgia 100 ha
Bulgaaria 11 984 ha
Saksamaa 1 500 ha
Prantsusmaa 17 300 ha
Kreeka 41 100 ha
Itaalia 130 100 ha
Küpros 5 100 ha
Luksemburg 100 ha
Ungari 2 900 ha
Madalmaad 100 ha
Austria 100 ha
Poola 4 200 ha
Portugal 41 300 ha
Rumeenia 1 645 ha
Sloveenia 300 ha
Slovakkia 3 100 ha
Hispaania 568 200 ha
Ühendkuningriik 100 ha
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4. Liikmesriik võib jaotada oma riikliku 
tagatud pindala vastavalt objektiivsetele 
kriteeriumidele osadeks, eelkõige 
piirkondlikul tasandil või seoses 
tootmisega. 

Artikkel 74 c
Baaskülvipindade osade ületamine

Kui liikmesriik jaotab oma riikliku 
tagatud pindala baaskülvipindade osadeks 
ning ühte või enamat sellist osa 
ületatakse, vähendatakse kõnealusel 
aastal proportsionaalselt 
põllumajandustootja kohta pindala, mille 
eest ühenduse toetust taotletakse, nendel 
baaskülvipinna osadel tegutsevate 
põllumajandustootjate puhul, kus 
piirnorme on ületatud. Vähendus tehakse 
pärast seda, kui asjaomases liikmesriigis 
on alad nendes baaskülvipinna osades, 
kus ei ole ülemmäärasid ületatud, 
jaotatud nende baaskülvipinna osade 
vahel, kus need ülemmäärad on ületatud.

Artikkel 74 d
Toetuskõlblikkus

1. Ühenduse toetuse maksmise 
tingimuseks on eelkõige minimaalne põllu 
suurus ja puude tihedus.
2. Arengukavaga hõlmatud pindalade 
jaoks võib nõukogu 18. mai 1972. aasta 
määruse (EMÜ) nr 1035/72 (puu- ja 
köögiviljaturu ühisest korraldusest)¹ 
artikli 14 tähenduses ning käesoleva kava 
alusel anda toetust alates selle aasta 1. 
jaanuarist, mis järgneb arengukava 
lõpetamise aastale.
3. Liikmesriigid võivad sätestada 
ühenduse toetuse maksmise tingimuseks 
selle, et põllumajandustootjad oleksid 
määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125b 
või 125e alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsiooni liikmed.
4. Lõike 3 sätete kohaldamisel võivad 
liikmesriigid otsustada, et lõikes 1 
osutatud toetus makstakse 
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tootjaorganisatsioonile tema liikmete 
nimel. Tootjaorganisatsioonide saadud 
toetus makstakse nende organisatsioonide 
liikmetele Liikmesriigid võivad anda loa 
tootjaorganisatsioonile oma liikmetele 
osutatud teenuste eest hüvitisena jätta 
endale tegevuskulude katteks kuni 2 % 
ühenduse toetusest.

Artikkel 74 e
Riiklik toetus

1. Liikmesriigid võivad lisaks ühenduse 
toetusele maksta siseriiklikku toetust kuni 
120,75 eurot hektari kohta aastas.
2. Siseriiklikku toetust võib maksta üksnes 
nende alade jaoks, mis saavad ühenduse 
toetust.
3. Liikmesriigid võivad sätestada riikliku 
toetuse maksmise tingimuseks selle, et 
põllumajandustootjad oleksid määruse 
(EÜ) nr 1234/2007 artikli 125b või 125e 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsiooni 
liikmed.
___________
1 EÜT L 118, 20.5.1972, lk 1.

Or. es

Muudatusettepanek 689
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1. peatükk – 1. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 74 a
Toetuse saamise tingimused ja suurus

1. Energiakultuuride kasvupinna hektari 
kohta makstakse aastas toetust 45 eurot 
käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustel.
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Energiakultuurideks loetakse kultuurid, 
mis on suunatud peamiselt järgmiste 
energiatoodete tootmiseks:
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 
2003. aasta direktiivi 2003/30/EÜ (millega 
edendatakse biokütuste ja muude 
taastuvkütuste kasutamist 
transpordisektoris)31 artikli 2 punktis 2 
loetletud biokütusena käsitatavad tooted,
– biomassist toodetud elektri- ja 
soojusenergia.
2. Toetust makstakse üksnes alade jaoks, 
millel tootmise kohta on 
põllumajandustootja ja töötlemisettevõte 
sõlminud lepingu, välja arvatud juhul, kui 
tooted töötleb põllumajandustootja ise 
oma põllumajandusettevõttes.

Artikkel 74 b
Külvipind

(1) Tagatud maksimumpindalaks, mille 
jaoks võib maksta toetust, kehtestatakse 1 
500 000 hektarit.
(2) Kui pindala, mille jaoks toetust 
taotletakse, ületab tagatud 
maksimumpindala, vähendatakse artikli 
128 lõikes 2 osutatud korras kõnealusel 
aastal proportsionaalselt 
põllumajandustootja kohta pindala, mille 
eest toetust taotletakse.

Artikkel 74 c
Energiakultuuride loetelu ülevaatamine

Tooteid võib artikli 74 a 
reguleerimisalasse lisada või sealt välja 
jätta artikli 128 lõikes 2 osutatud korras.

Or. ro

Selgitus

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
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sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta decat 1,48 %; mai mult 
pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 50% 
din sprijinul lor direct.

Muudatusettepanek 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1. peatükk – 1. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. A JAGU
KÕVA NISU ERITOETUS

Artikkel 74 a
Kohaldamisala

Toetust makstakse CN-koodi 1001 10 00 
alla kuuluva kõva nisu tootjatele 
käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustel.

Artikkel 74 b
Toetuskõlblikkus

1. Toetus on 40 eurot hektari kohta.
2. Toetuse maksmise tingimuseks on, et 
tootmispiirkonnas kasutatakse teatavat 
kogust tunnustatud sortide sertifitseeritud 
seemet, mille kõrge kvaliteet sobib manna 
või pastatoodete tootmiseks.

Artikkel 74 c
Külvipind

1. Toetust makstakse tavapärastes 
tootmispiirkondades asuvate siseriiklike 
baaskülvipindade eest.
Baaskülvipinnad on järgmised:
Bulgaaria 21 800 ha
Kreeka 17 000 ha
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Hispaania 594 000 ha
Prantsusmaa 208 000 ha
Itaalia 1 646 000 ha
Küpros 6 183 ha
Ungari 2 500 ha
Austria 7 000 ha
Portugal 118 000 ha
2. Liikmesriik võib oma baaskülvipinnad 
jaotada objektiivsete kriteeriumide 
kohaselt osadeks.

Artikkel 74 d
Külvipinna ületamine

1. Kui pindala, mille eest toetust 
taotletakse, ületab baaskülvipinda, 
vähendatakse kõnealusel aastal 
proportsionaalselt põllumajandustootja 
kohta pindala, mille eest toetust 
taotletakse.
2. Kui liikmesriik jaotab oma 
baaskülvipinnad osadeks, kohaldatakse 
lõikega 1 ettenähtud vähendust ainult 
nendel baaskülvipinna osadel tegutsevate 
põllumajandustootjate suhtes, kus 
ülemmäära ületatakse. Vähendus tehakse 
pärast seda, kui asjaomases liikmesriigis 
on alad nendes baaskülvipinna osades, 
kus ei ole ülemmäärasid ületatud, 
jaotatud nende baaskülvipinna osade 
vahel, kus need ülemmäärad on ületatud.

Or. es

Selgitus

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.
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Muudatusettepanek 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1. peatükk – 1. b jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. B JAGU
VALGURIKASTE TAIMEDE TOETUS

Artikkel 74 e
Kohaldamisala

Põllumajandustootjatele, kes toodavad 
valgurikkaid taimi, makstakse ühenduse 
toetust käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustel.
Valgurikkad taimed on järgmised:
– CN-koodi 0713 10 alla kuuluvad 
herned,
– CN-koodi 0713 50 alla kuuluvad 
põldoad,
– CN-koodi ex 1209 29 50 alla kuuluvad 
maguslupiinid.

Artikkel 74 d
Toetuskõlblikkus

Toetus on 55,57 eurot pärast 
piimküpsusastme saavutamist koristatud 
valgurikaste kultuuride hektari kohta.
Põllukultuurid, mida kasvatatakse 
tervenisti täiskülvatud aladel ja mida 
haritakse kohalike standardite kohaselt, 
kuid mis ei ole saavutanud 
piimküpsusastet erandlike 
ilmastikutingimuste tõttu, mida 
asjaomane liikmesriik on tunnustanud, 
vastavad siiski toetuse saamise 
tingimustele, kui kõnealuseid alasid ei ole 
enne kõnealust kasvuetappi kasutatud 
muudel eesmärkidel.

Artikkel 74 e
Külvipind
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1. Tagatud maksimumpindalaks, mille 
jaoks võib maksta toetust, kehtestatakse 1 
600 000 hektarit.
2. Kui pindala, mille jaoks toetust 
taotletakse, ületab tagatud 
maksimumpindala, vähendatakse 
vastavalt otsetoetuste korralduskomitee 
menetlusele kõnealusel aastal 
proportsionaalselt põllumajandustootja 
kohta pindala, mille eest toetust 
taotletakse.

Or. es

Selgitus

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Muudatusettepanek 692
Kyösti Virrankoski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 66,32 eurot 2009/2010. ja 2010/2011. 
turustusaastal;

a) 66,32 eurot 2009/2010., 2010/2011., 
2011/2012. ja 2012/2013. turustusaastal;

Or. en

Selgitus

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.
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Muudatusettepanek 693
Kyösti Virrankoski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 33,16 eurot 2011/2012. ja 2012/2013. 
turustusaastal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Muudatusettepanek 694
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust makstakse CN-koodi 5201 00 alla 
kuuluva puuvilla tootjatele käesolevas jaos
sätestatud tingimustel.

Toetust makstakse CN-koodi 5201 00 alla 
kuuluva puuvilla tootjatele nõukogu 
määruses (EÜ) nr 637/2008 sätestatud 
tingimustel.

Or. es

Muudatusettepanek 695
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 välja jäetud
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Tingimused
1. Toetust antakse toetuskõlbliku 
puuvillakasvatusmaa hektari kohta. 
Toetuskõlblikuks loetakse maad, mis 
paikneb põllumajandusmaal, millel 
liikmesriik on puuvillakasvatust lubanud, 
sellele on külvatud heakskiidetud sorte ja 
saagi tegelik koristamine sellelt toimub 
normaalsetel kasvutingimustel.
Artiklis 77 osutatud toetust makstakse 
veatu ja standardse turustuskvaliteediga 
puuvilla eest.
2. Liikmesriigid kiidavad heaks lõikes 1 
osutatud maa ja sordid vastavalt 
üksikasjalikele eeskirjadele ja 
tingimustele, mis kehtestatakse artikli 128 
lõikes 2 osutatud korras.

Or. es

Selgitus

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Muudatusettepanek 696
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 välja jäetud
Baaskülvipinnad ja summad
1. Kehtestatakse alljärgnevad riiklikud 
baaskülvipinnad:
–  Bulgaaria: 10 237 ha,
– Kreeka: 370 000 ha,

– Hispaania: 70 000 ha,
– Portugal: 360 ha.
2. Kehtestatakse alljärgnevad toetuse 
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summad iga toetuskõlbliku hektari kohta:
–  Bulgaaria: 263 eurot,
– Kreeka: 594 eurot 300 000 hektarile ja 

342,85 eurot ülejäänud 70 000 hektarile,
– Hispaania: 1 039 eurot,
– Portugal: 556 eurot.
3. Kui toetuskõlblik puuvillamaa teatavas 
liikmesriigis ja teataval aastal ületab 
lõikes 1 sätestatud baaskülvipinna, 
vähendatakse lõikes 2 osutatud toetust 
võrdeliselt baaskülvipinna ületamisega.
Kreeka puhul kohaldatakse võrdelist 
vähendamist siiski sellise toetussumma 
suhtes, mis on määratud riikliku 
baaskülvipinna 70 000 ha suhtes kindlaks 
selleks, et kinni pidada üldsummast 202,2 
miljonit eurot.
4. Käesoleva artikli üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad kehtestatakse 
artikli 128 lõikes 2 osutatud korras.

Or. es

Muudatusettepanek 697
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 välja jäetud
Heakskiidetud tootmisharudevahelised 

organisatsioonid
1. Käesolevas jaos tähendab 
„heakskiidetud tootmisharudevaheline 
organisatsioon” juriidilist isikut, mis 
koosneb puuvillakasvatajatest ja vähemalt 
ühest toorpuuvillatöötlejast ning mille 
tegevus on järgmine: 
– kaasaaitamine puuvilla turuleviimise 
paremale koordineerimisele, eelkõige 
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turu-uuringute ja turuülevaadete abil,
– ühenduse eeskirjadega kokkusobivate 
tüüplepingute koostamine,
– tootmise orienteerimine toodetele, mis 
eelkõige kvaliteedi poolest ja tarbijakaitse 
seisukohalt vastavad paremini turu 
vajadustele ja tarbijanõudlusele,
– meetodite ja vahendite ajakohastamine 
tootekvaliteedi parandamiseks,
– turustrateegiate väljatöötamine puuvilla 
müügiedenduseks kvaliteedi 
sertifitseerimissüsteemide kaudu.
2. Liikmesriik, kelle territooriumil 
toorpuuvillatöötlejad on asutatud, kiidab 
heaks tootmisharudevahelise 
organisatsiooni, mis täidab vastavalt 
artikli 128 lõikes 2 osutatud korras 
kehtestatud kriteeriume.

Or. es

Muudatusettepanek 698
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 81 välja jäetud
Toetuse maksmine

1. Põllumajandustootjatele antakse toetust 
toetuskõlbliku hektari kohta vastavalt 
artiklile 79.
2. Põllumajandustootjatele, kes on
heakskiidetud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide liikmed, antakse toetust 
artikli 79 lõikes 1 sätestatud 
baaskülvipinna toetuskõlbliku hektari 
kohta, mida suurendatakse 3 euro võrra.

Or. es
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Muudatusettepanek 699
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse maksimaalselt viie 
järjestikuse aasta jooksul alates sellest 
turustusaastast, mil saavutati lõikes 1 
osutatud 50 % künnis, kuid hiljemalt
2013/2014. turustusaastal.

2. Toetust antakse kuni 2013/2014. 
turustusaastani.

Or. it

Selgitus

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti alla ristrutturazione.

Muudatusettepanek 700
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse maksimaalselt viie 
järjestikuse aasta jooksul alates sellest 
turustusaastast, mil saavutati lõikes 1 
osutatud 50 % künnis, kuid hiljemalt
2013/2014. turustusaastal.

2. Toetust antakse kuni 2013/2014. 
turustusaastani.

Or. it
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Selgitus

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  

Muudatusettepanek 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse maksimaalselt viie 
järjestikuse aasta jooksul alates sellest 
turustusaastast, mil saavutati lõikes 1 
osutatud 50 % künnis, kuid hiljemalt
2013/2014. turustusaastal.

2. Toetust antakse kuni 2013/2014. 
turustusaastani.

Or. it

Selgitus

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento conseguenti alla ristrutturazione.

Muudatusettepanek 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1. peatükk – 4. a jagu (uus) – artikkel 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. a JAGU
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VALGURIKASTE TAIMEDE TOETUS
Artikkel 84 a

Kohaldamisala
Põllumajandustootjatele, kes toodavad 
valgurikkaid taimi, makstakse ühenduse 
toetust käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustel. Valgurikkad taimed on 
järgmised:
– CN-koodi 0713 10 alla kuuluvad 
herned,
– CN-koodi 0713 50 alla kuuluvad 
põldoad,
– CN-koodi ex 1209 29 50 alla kuuluvad 
maguslupiinid,
– lutsern ja lutserni-rohu segud,
– ristik ja söödaristik.

Or. de

Selgitus

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern.
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert und der Prämienbetrag erhöht werden.

Muudatusettepanek 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1. peatükk – 4. a jagu (uus) – artikkel 84 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84 b
Toetuskõlblikkus

Toetus on 80 eurot pärast 
piimküpsusastme saavutamist koristatud 
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põldubade, maguslupiinide ja herneste 
hektari kohta. Põllukultuurid, mida 
kasvatatakse tervenisti täiskülvatud aladel 
ja mida haritakse kohalike standardite 
kohaselt, kuid mis ei ole saavutanud 
piimküpsusastet erandlike 
ilmastikutingimuste tõttu, mida 
asjaomane liikmesriik on tunnustanud, 
vastavad siiski toetuse saamise 
tingimustele, kui kõnealuseid alasid ei ole 
enne kõnealust kasvuetappi kasutatud 
muudel eesmärkidel.
Ristiku ja lutserni külvamise puhul on 
toetus 80 eurot alade kohta, mida 
niidetakse vähemalt kaks korda aastas ja 
mille puhul niidetut kasutatakse söödana.

Or. de

Muudatusettepanek 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1. peatükk – 4. a jagu (uus) – artikkel 84 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84 c
Külvipind

(1) Tagatud maksimumpindalaks, mille 
jaoks võib maksta toetust, kehtestatakse 2 
000 000 hektarit.
(2) Kui pindala, mille jaoks toetust 
taotletakse, ületab tagatud 
maksimumpindala, vähendatakse artikli 
144 lõikes 2 osutatud korras kõnealusel 
aastal proportsionaalselt 
põllumajandustootja kohta pindala, mille 
eest toetust taotletakse.

Or. de
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Muudatusettepanek 705
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 56 lõike 1 või artikli 117 lõike 1 
kohaldamisel võib tomateid töötlemiseks 
tootvatele põllumajandustootjatele anda 
üleminekuperioodi pindalatoetust 
kõnealustes sätetes osutatud perioodil ja 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel.

välja jäetud

2. Artikli 56 lõike 2 või artikli 117 lõike 2 
kohaldamisel võib artikli 56 lõike 2 
kolmandas lõigus loetletud ühte või mitut 
puu- ja köögiviljatoodet kasvatavatele 
põllumajandustootjatele, kelle määrab 
kindlaks liikmesriik, anda 
üleminekuperioodi pindalatoetust 
kõnealustes sätetes osutatud perioodil ja 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel.

Or. it

Muudatusettepanek 706
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 56 lõike 1 või artikli 117 lõike 1 
kohaldamisel võib tomateid töötlemiseks 
tootvatele põllumajandustootjatele anda 
üleminekuperioodi pindalatoetust 
kõnealustes sätetes osutatud perioodil ja 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel.

välja jäetud

2. Artikli 56 lõike 2 või artikli 117 lõike 2 
kohaldamisel võib artikli 56 lõike 2 
kolmandas lõigus loetletud ühte või mitut 
puu- ja köögiviljatoodet kasvatavatele 
põllumajandustootjatele, kelle määrab 
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kindlaks liikmesriik, anda 
üleminekuperioodi pindalatoetust 
kõnealustes sätetes osutatud perioodil ja 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel.

Or. it

Selgitus

Soppressione dell'articolo 56

Muudatusettepanek 707
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad objektiivsete 
ning mittediskrimineerivate kriteeriumide 
põhjal kindlaks toetuse suuruse hektari 
kohta, kus tomateid ja artikli 56 lõike 2 
kolmandas lõigus loetletud puu- ja 
köögivilju kasvatatakse.

välja jäetud

2. Toetuste kogusumma ei või mingil 
juhul ületada artikli 53 lõike 2 või artikli 
117 kohaselt kinnitatud ülemmäära.
3. Toetust antakse üksnes piirkondadele, 
kus tootmine toimub määruse (EÜ) nr 
1234/2007 artikli 1 lõike 1 punktis j 
loetletud toodeteks töötlemise lepingu 
alusel.
4. Liikmesriigid võivad teha ühenduse 
toetuse saamise sõltuvaks muudest 
objektiivsetest ja mittediskrimineerivatest 
kriteeriumidest, sealhulgas seada 
tingimuseks, et põllumajandustootjad 
peavad olema määruse (EÜ) nr 1234/2007 
vastavalt artikli 125b või artikli 125d 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsiooni 
või tootjarühma liikmed.

Or. it
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Muudatusettepanek 708
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad objektiivsete 
ning mittediskrimineerivate kriteeriumide 
põhjal kindlaks toetuse suuruse hektari 
kohta, kus tomateid ja artikli 56 lõike 2 
kolmandas lõigus loetletud puu- ja 
köögivilju kasvatatakse.

välja jäetud

2. Toetuste kogusumma ei või mingil 
juhul ületada artikli 53 lõike 2 või artikli 
117 kohaselt kinnitatud ülemmäära.
3. Toetust antakse üksnes piirkondadele, 
kus tootmine toimub määruse (EÜ) nr 
1234/2007 artikli 1 lõike 1 punktis j 
loetletud toodeteks töötlemise lepingu 
alusel.
4. Liikmesriigid võivad teha ühenduse 
toetuse saamise sõltuvaks muudest 
objektiivsetest ja mittediskrimineerivatest 
kriteeriumidest, sealhulgas seada 
tingimuseks, et põllumajandustootjad 
peavad olema määruse (EÜ) nr 1234/2007 
vastavalt artikli 125b või artikli 125d 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsiooni 
või tootjarühma liikmed.

Or. it

Selgitus

Soppressione de ll'articolo 56
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Muudatusettepanek 709
Bogdan Golik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Üleminekuperioodi pindalatoetust 
kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2012 
töötlemiseks tarnitavate CN-koodi 
0810 10 00 alla kuuluvate maasikate puhul 
ning CN-koodi 0810 20 10 alla kuuluvate 
vaarikate puhul. 

(1) Üleminekuperioodi pindalatoetust 
kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2012 
töötlemiseks tarnitavate CN-koodi 
0810 10 00 alla kuuluvate maasikate puhul 
ning CN-koodi 0810 20 10 alla kuuluvate 
vaarikate puhul. Üleminekuperioodi 
pindalatoetust võib pikendada kuni 2015. 
aastani.

Or. pl

Selgitus

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru.

Muudatusettepanek 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pähklite eritoetus
Pähklite eritoetust antakse kuni 2013. 
aastani vastavalt määruse (EÜ) nr 
1782/2003 artiklitele 83 kuni 86.

Or. es
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Muudatusettepanek 711
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus
7. jagu – Artiklid 88 kuni 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jagu välja jäetud
LAMBA- JA KITSETOETUSED
(Kogu jagu).

Or. en

Selgitus

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Muudatusettepanek 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
7. jagu – Artiklid 88 kuni 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jagu välja jäetud
LAMBA- JA KITSETOETUSED
(Kogu jagu).

Or. en

Selgitus

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.
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Muudatusettepanek 713
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Võetakse erimeetmed 
lambakasvatussektori toetamiseks ELis, 
mis on tõsistes raskustes. Tuleb 
rakendada parlamendi 19. juuni 2008. 
aasta resolutsioonis (lamba- ja 
kitsekasvatussektori tuleviku kohta 
Euroopas) sätestatud soovitusi.
_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en

Muudatusettepanek 714
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lambaliha baasil toodetud toodete 
kohustusliku märgistamise süsteemi 
kehtestamine Euroopa Liidus koos 
ühenduse logoga.

Or. en

Selgitus

An EU labelling system for sheep-meat products would allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.
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Muudatusettepanek 715
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus
8. jagu – Artiklid 97 kuni 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jagu välja jäetud
VEISE- JA VASIKALIHA TOETUSED
(Kogu jagu).

Or. en

Selgitus

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Muudatusettepanek 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
8. jagu – Artiklid 97 kuni 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jagu välja jäetud
VEISE- JA VASIKALIHA TOETUSED
(Kogu jagu).

Or. en

Selgitus

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.
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Muudatusettepanek 717
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1. peatükk – 8. a jagu (uus) – artiklid 108 a kuni 108 d (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. A JAGU
TUBAKATOETUS

Artikkel 108 a
Kohaldamisala

Toetust võidakse anda CN-koodi 2401 alla 
kuuluvat toortubakat tootvatele 
põllumajandustootjatele käesolevas 
peatükis sätestatud tingimustel 
saagiaastateks 2010, 2011 ja 2012.

Artikkel 108 b
Toetuskõlblikkus

Toetust antakse talupidajatele, kes said 
tubaka lisatoetust kooskõlas määrusega 
(EMÜ) nr 2075/92 kalendriaastatel 2000, 
2001 ja 2002, ning talupidajatele, kes 
omandasid tubakatootmiskvoote 
ajavahemikul 1. jaanuarist 2001 kuni 31.
detsembrini 2005. toetuse maksmise 
suhtes kehtivad järgmised tingimused:
a) tubakas peab olema pärit komisjoni 
määruse (EÜ) nr 2848/98 II lisas 
osutatud tootmisalalt; 
b) määrusega (EÜ) nr 2848/98 
kehtestatud kvaliteedinõuded on täidetud;
c) põllumajandustootja peab tarnima 
lehttubaka esmatöötleja ettevõttesse 
külvieelse lepingu alusel;
d) seda tehes tuleb kinni pidada 
põllumajandustootjate võrdsest 
kohtlemisest ja/või objektiivsetest 
kriteeriumitest nagu tubakatootjate 
paiknemine Eesmärk 1 piirkonnas või 
teatava kvaliteediga sortide tootmine.

Artikkel 108 c
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Summad
Toetuse maksimumsummad, sealhulgas 
vastavalt artiklile 111 ühenduse 
tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi 
kantavad summad, on järgmised:

(miljonites eurodes)

2010–2012
Saksamaa 21,287
Hispaania 70,599
Prantsusmaa 48,217
Itaalia (välja 
arvatud 
Apuulia)

189,366

Portugal 8,468
2009–2012

Ungari p.m.
Bulgaaria p.m.
Rumeenia p.m.
Poola p.m.

Artikkel 108 d
Ülekandmine ühenduse tubakaalase 

uurimistöö ja teabelevi fondi
Summa abil, mis võrdub 5 % 
kalendriaastatel 2010–2012 kooskõlas 
käesoleva peatükiga antavast toetusest, 
rahastatakse ühenduse tubakaalase 
uurimistöö ja teabelevi fondi 
teabetegevust vastavalt määruse (EÜ) nr 
2075/92 artiklile 13.

Or. el

Selgitus

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.
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Muudatusettepanek 718
Bogdan Golik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõik uued liikmesriigid saavad ühtse 
pindalatoetuse kava kasutada kuni 31. 
detsembrini 2013. Uued liikmesriigid 
teavitavad komisjoni kava kasutamise 
lõpetamise kavatsusest viimase 
kohaldamisaasta 1. augustiks.

3. Kõik uued liikmesriigid saavad ühtse 
pindalatoetuse kava kasutada kuni 31. 
detsembrini 2013. Lisaks on 2013. aasta 
järgse ühe võimalusena võimalik säilitada 
ühtse pindalatoetuse kava uutes 
liikmesriikides pärast võimalike 
muudatuste sisseviimist. Uued 
liikmesriigid teavitavad komisjoni kava 
kasutamise lõpetamise kavatsusest viimase 
kohaldamisaasta 1. augustiks.

Or. pl

Selgitus

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku.

Muudatusettepanek 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast ühtse pindalatoetuse kava 
kohaldamisaja lõppu kohaldatakse 
otsetoetusi ühenduse asjaomaste 
eeskirjade kohaselt ning ühinemisaktis ja 
hilisemates ühenduse õigusaktides iga 

4. Pärast ühtse pindalatoetuse kava 
kohaldamisaja lõppu kohaldatakse samu
otsetoetusi, mida muudes liikmesriikides.
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otsetoetuse jaoks sätestatud koguseliste 
näitajate alusel (näiteks baaskülvipind, 
lisatasude ülemmäärad ning 
garanteeritud maksimumkogused).
Seejärel kohaldatakse käesoleva määruse 
artiklis 110 asjaomaste aastate kohta 
kehtestatud protsendimäära.

Or. pl

Selgitus

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Muudatusettepanek 720
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 112 a
Riiklik reserv

1. Ühtset otsemaksete kava kohaldavad 
liikmesriigid loovad riikliku reservi, mis 
sisaldab VIII a lisas määratletud 
ülemmäärade ning asjaomase aasta 
jooksul tegelikult teostatud otsemaksete 
koguväärtuse vahet. 
2. Liikmesriigid tohivad kasutada 
nimetatud riiklikku reservi, et teostada 
makseid, mille eesmärk on rakendada 
artiklis 68 sätestatud meetmeid vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumitele ja selliselt, 
et tagada põllumajandustootjate võrdne 
kohtelmine ning vältida mis tahes 
turupõhimõtete rikkumist ja konkurentsi 
moonutamist.

Or. en
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Selgitus

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 

Muudatusettepanek 721
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) II lisa punktides B ja C osutatud 
nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2011.

b) II lisa punktis B osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011;

Or. en

Muudatusettepanek 722
Bogdan Golik  

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) II lisa punktides B ja C osutatud 
nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2011.

b) II lisa punktis B osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011.

Or. pl

Selgitus

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.
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Muudatusettepanek 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – teine lõik – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) II lisa punktides B ja C osutatud 
nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2011.

b) II lisa punktis B osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011;

Or. en

Selgitus

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Muudatusettepanek 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – teine lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) II lisa punktis C osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 725
Bogdan Golik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – teine lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) II lisa punktis C osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.



PE412.069v01-00 42/50 AM\740091ET.doc

ET

Or. pl

Muudatusettepanek 726
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – teine lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) II lisa punktis C osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Or. en

Selgitus

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Muudatusettepanek 727
Bogdan Golik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – kolmas lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) II lisa punktides B ja C osutatud 
nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

b) II lisa punktis B osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Or. pl
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Muudatusettepanek 728
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – kolmas lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) II lisa punktides B ja C osutatud 
nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

b) II lisa punktis B osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, kuid 
punktis C osutatud nõudeid kohaldatakse 
alates 2016. aastast Rumeenia ja 
Bulgaaria puhul.

Or. ro

Selgitus

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Muudatusettepanek 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – kolmas lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) II lisa punktides B ja C osutatud 
nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

b) II lisa punktis B osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014;

Or. en
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Muudatusettepanek 730
Bogdan Golik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – kolmas lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) II lisa punktis C osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Or. pl

Muudatusettepanek 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – kolmas lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) II lisa punktis C osutatud nõudeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 732
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRDist rahastatavate maaelu 
arengukavade meetmetele on tubaka 
tootmispiirkondades alates 2011. 
eelarveaastast ühenduse täiendava 
toetusena ette nähtud 484 miljonit eurot 
neile liikmesriikidele, kus tubakatootjad 
said toetust kooskõlas nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 2075/92 aastatel 
2000, 2001 ja 2002.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production.

Muudatusettepanek 733
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRDist rahastatavate maaelu 
arengukavade meetmetele on tubaka 
tootmispiirkondades alates 2011. 
eelarveaastast ühenduse täiendava 
toetusena ette nähtud 484 miljonit eurot 
neile liikmesriikidele, kus tubakatootjad 
said toetust kooskõlas nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 2075/92 aastatel 
2000, 2001 ja 2002.

välja jäetud

Or. el

Selgitus

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.

Muudatusettepanek 734
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRDist rahastatavate maaelu 
arengukavade meetmetele on tubaka 
tootmispiirkondades alates 2011. 
eelarveaastast ühenduse täiendava 

EAFRDist rahastatavate maaelu 
arengukavade meetmetele võib asjaomaste 
liikmesriikide tubaka tootmispiirkondades 
alates 2011. eelarveaastast ühenduse 



PE412.069v01-00 46/50 AM\740091ET.doc

ET

toetusena ette nähtud 484 miljonit eurot 
neile liikmesriikidele, kus tubakatootjad 
said toetust kooskõlas nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 2075/92 aastatel 2000, 2001 ja 
2002.

täiendava toetusena liikmesriikide 
absoluutse ainuotsuse korral ette näha 
kuni 484 miljonit eurot. Nimetatud 
ülekandmist võivad teostada üksnes 
liikmesriigid, kus tubakatootjad said 
toetust kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 2075/92 aastatel 2000, 2001 ja 2002, kui 
nad on teinud eespool nimetatud otsuse.

Or. el

Selgitus

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα επιλογής 
του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και οι άλλοι 
Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Muudatusettepanek 735
Brian Simpson, Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 132 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 378/2007
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Põllumajandustootja suhtes 
kohaldatavad ümbersuunamise määrad, 
millest on lahutatud viis protsendipunkti ja 
mis tulenevad nõukogu määruse (EÜ) nr 
XXX/2008* [käesolev määrus] artikli 7 
kohaldamisest, lahutatakse vabatahtliku 
ümbersuunamise määradest, mida 
kasutatakse liikmesriikides käesoleva 
artikli lõike 4 kohaldamisel. Mõlemad 
protsendipunktid lahutatakse ja lõplik 
vabatahtliku ümbersuunamise määr on null 
või sellest suurem.

5. Põllumajandustootja suhtes 
kohaldatavad ümbersuunamise määrad, 
millest on lahutatud viis protsendipunkti ja 
mis tulenevad nõukogu määruse (EÜ) nr 
XXX/2008* [käesolev määrus] artikli 7 
kohaldamisest, lahutatakse vabatahtliku 
ümbersuunamise määradest, mida 
kasutatakse liikmesriikides käesoleva 
artikli lõike 4 kohaldamisel. Mõlemad 
protsendipunktid lahutatakse ja lõplik 
vabatahtliku ümbersuunamise määr on null 
või sellest suurem. Sellegipoolest ei vii 
ükski kohandamine EAFRDi fondist 
maaelu arengukavadele juba eraldatud 
rahastamise üldise vähendamiseni, nagu 



AM\740091ET.doc 47/50 PE412.069v01-00

ET

seda väljendab kavasid heakskiitva 
komisjoni ametlik otsus.

Or. en

Selgitus

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Muudatusettepanek 736
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 132 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 378/2007
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Põllumajandustootja suhtes 
kohaldatavad ümbersuunamise määrad, 
millest on lahutatud viis protsendipunkti ja 
mis tulenevad nõukogu määruse (EÜ) nr 
XXX/2008* [käesolev määrus] artikli 7 
kohaldamisest, lahutatakse vabatahtliku 
ümbersuunamise määradest, mida 
kasutatakse liikmesriikides käesoleva 
artikli lõike 4 kohaldamisel. Mõlemad 
protsendipunktid lahutatakse ja lõplik 
vabatahtliku ümbersuunamise määr on null 
või sellest suurem.”

5. Põllumajandustootja suhtes 
kohaldatavad ümbersuunamise määrad, 
millest on lahutatud viis protsendipunkti ja 
mis tulenevad nõukogu määruse (EÜ) nr 
XXX/2008* [käesolev määrus] artikli 7 
kohaldamisest, lahutatakse vabatahtliku 
ümbersuunamise määradest, mida 
kasutatakse liikmesriikides käesoleva 
artikli lõike 4 kohaldamisel. Mõlemad 
protsendipunktid lahutatakse ja lõplik 
vabatahtliku ümbersuunamise määr on null 
või sellest suurem. Sellegipoolest ei vii 
ükski kohandamine EAFRDi fondist 
maaelu arengukavadele juba eraldatud 
rahastamise üldise vähendamiseni, nagu 
seda väljendab kavasid heakskiitva 
komisjoni ametlik otsus.

Or. en



PE412.069v01-00 48/50 AM\740091ET.doc

ET

Selgitus

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Muudatusettepanek 737
Bogdan Golik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse määruse artikleid 66, 67, 68, 
68a, 69, artikli 70 lõike 1 punkti a ja IV 
jaotise 1. peatükki (kõva nisu) 2. peatükki 
(valgurikaste taimede toetus), 4. peatükki 
(pähklite pindalatoetus), 8. peatükki 
(energiakultuuride toetus), 9. peatükki 
(seemnetoetus), 10. peatükki 
(põllukultuuride pindalatoetus), 
10.b peatükki (oliivisalutoetus), 
10.c peatükki (tubakatoetus) ja 
10.d peatükki (humala pindalatoetus) 
kohaldatakse siiski kuni aastani 2009. 

Kõnealuse määruse artikleid 66, 67, 68, 
68a, 69, artikli 70 lõike 1 punkti a ja IV 
jaotise 1. peatükki (kõva nisu) 2. peatükki 
(valgurikaste taimede toetus), 4. peatükki 
(pähklite pindalatoetus), 8. peatükki 
(energiakultuuride toetus), 9. peatükki 
(seemnetoetus), 10. peatükki 
(põllukultuuride pindalatoetus), 
10.b peatükki (oliivisalutoetus), 
10.c peatükki (tubakatoetus) ja 
10.d peatükki (humala pindalatoetus) 
kohaldatakse siiski kuni aastani 2009. 8. 
peatükki (energiakultuurid) kohaldatakse 
jätkuvalt.

Or. pl

Selgitus

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.
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Muudatusettepanek 738
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse määruse artikleid 66, 67, 68, 
68a, 69, artikli 70 lõike 1 punkti a ja IV 
jaotise 1. peatükki (kõva nisu) 2. peatükki 
(valgurikaste taimede toetus), 4. peatükki 
(pähklite pindalatoetus), 8. peatükki 
(energiakultuuride toetus), 9. peatükki 
(seemnetoetus), 10. peatükki 
(põllukultuuride pindalatoetus), 
10.b peatükki (oliivisalutoetus), 
10.c peatükki (tubakatoetus) ja 
10.d peatükki (humala pindalatoetus) 
kohaldatakse siiski kuni aastani 2009.

Kõnealuse määruse artikleid 66, 67, 68, 
68a, 69, artikli 70 lõike 1 punkti a ja IV 
jaotise 1. peatükki (kõva nisu) 2. peatükki 
(valgurikaste taimede toetus), 4. peatükki 
(pähklite pindalatoetus), 8. peatükki 
(energiakultuuride toetus), 9. peatükki 
(seemnetoetus), 10. peatükki 
(põllukultuuride pindalatoetus), 
10.c peatükki (tubakatoetus) ja 
10.d peatükki (humala pindalatoetus) 
kohaldatakse siiski kuni aastani 2009.

Or. es

Selgitus

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.

Muudatusettepanek 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 133 a
Õigusaktide rakendamisest tekkinud 

kulude analüüs
Komisjon hindab põllumajandustootjate 
tegelikke kulusid, mis tulenevad ühenduse 
õigusaktide rakendamisest 
keskkonnaalases, loomade heaolu ja toidu 
ohutuse valdkonnas seal, kus nimetatud 
õigusaktid ületavad importtoodetele 
kohaldatavaid eeskirju. Nimetatud 
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õigusaktides käsitletakse muu hulgas II 
lisa määrusi ja direktiive, millega 
tugevdatakse nõuetele vastavuse süsteemi 
ning III lisas sätestatud häid 
põllumajandus- ja keskkonnatingimusi, 
mis kuuluvad samuti nimetatud süsteemi.  
Komisjoni analüüsis hinnatakse eespool 
nimetatud õigusaktidega vastavusse 
viimisest tekkinud kulusid kõikides 
liikmesriikides. Nimetatud kulud võivad 
erineda liikmesriigiti, isegi piirkonniti nii 
oma klimaatiliste, geoloogiliste, 
majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste 
kui ka tootmisomaduste tõttu. 

Or. en

Selgitus

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 
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